Overzicht activiteiten Groene Kerk PGR, 2022 - 2023 in ontw. dd 14 sept. 2022
Regioavond i.s.m. Groene Kerk Nederland
Er zijn rond de 400 Groene kerken in Nederland waarvan uiteraard ook in onze regio. Op 8
september is er op initiatief van Groene Kerken Nederland. Uit Bennekom, Ede Veenendaal
en Wageningen en zo meer komen vertegenwoordigers GK naar ons voor een inspirerende
avond die verder besloten is.
Datum/Plaats:
Donderdag 8 sept. 19.30 - 22.00 uur/OK
Organisatie:
Maaike Wigboldus en Roelof de Jong (en Frans en Jolande)

Startdagen Wijkgemeenten
We zijn vertegenwoordigd op de startdagen van de wijkgemeenten. Een uitnodiging om mee
te gaan naar De Floriade is daarbij. Daarnaast laten we zien wie we zijn en wat we doen.
Datum/Plaats:
zaterdag 10 (Bethel) en zondag 11 september RdC en OK
Organisatie:
Matthijs, Rien en Jolande (+Frans voor poster Floriade 14 sept.)

FLORIADE, met zijn allen
Op de startdagen en via andere media nodigen we kerkleden uit om op
eigen gelegenheid maar zoveel mogelijk met elkaar mee te gaan naar
de Floriade. Daar is o.a. de Tiny Church van de Groene Kerk Nederland
te zien. Zie pdf https://www.groenekerken.nl/wpcontent/uploads/2021/03/WD02_groene-kerk-1.pdf
Het is een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten, te inspireren en
meer te leren over duurzamen mogelijkheden in tuin en huis.

Datum/Plaats: woensdag 14 september
Organisatie:
Frans en Roelof
Opgeven : Op de startdagen wijkgemeente.
Klimaat en energie : afwachten? Niet doen!
Omdat we steeds meer broeikasgassen uitstoten, wordt de aarde warmer en hebben we steeds vaker
te maken met extreme weersituaties. Als we de uitstoot niet snel terug brengen, worden grote delen
van de wereld onleefbaar. En dan is ook nog oorlog in Europa, met de gaskraan als wapen. De prijs
van energie is inmiddels zo hoog dat steeds meer bewoners en bedrijven in grote problemen komen.
Het oplossen van dit probleem is misschien wel de grootste opgave van deze eeuw. Grote problemen
kunnen alleen maar worden aangepakt als iedereen meedoet : overheid, bedrijven, bewoners, en
maatschappelijke organisaties. Kenmerk van zo’n ingewikkeld probleem is dat je vaak niet weet waar
te beginnen. Eerst maar even afwachten ..
Klimaat en energie : afwachten ? Niet doen!
Met dit motto nemen wij, de samenwerkende groene kerk en de gemeente Rhenen, het initiatief om
samen op zoek te gaan naar inspiratie, goede voorbeelden in Rhenen en praktische tips.

Datum/Plaats:
Inleider:
Aanmelden:
Meer info:

maandag 10 okt. 20.00 uur Huis van de Gemeente
Jacob van Berkel
Niet van toepassing, maar we horen graag of het u interesseert
Volg de plaatselijke media etc.

Fietstocht ‘Proef Het Binnenveld’ een blijver!
Maak kennis met de lekkerste streekproducten: vers eitje,
biologische schapenkaas of een knapperig broodje gebakken met
graan. Fietsend door het Binnenveld smaakvolle en verantwoorde
inkopen doen bij lokale en biologische bedrijven. De route van
ong. 25 km gaat langs natuurgebied De Binnenveldse
Hooilanden richting Wageningen en terug.
Datum:
zelf in te vullen, route op te halen bij
….………………..
Organisatie:
werkgroep consumptie en eerlijke handel Groene
Kerk
Plaats:
start Ontmoetingskerk
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl of

Mag het schuren?
Bijeenkomst alle leden werkgroep Groene Kerk PGR
De 9e z.g. brede bijeenkomst is voor alle 26 (meer direct) betrokken van de GK PGR maar
staat ook open voor andere belangstellenden. Deze keer minder over wat de werkgroepen
doen maar meer focus op de vraag hoe we mensen meekrijgen terwijl de boodschap tegen
de haren instrijkt. We zijn toch de fase van bewustwording voorbij? Waarom lukt het ons dan
niet om ook zelf echt veel meer duurzaam te leven? En toch willen we ook als GK door,
stappen zetten. Hoe kunnen we een manier vinden waarbij het wel degelijk ongemakkelijk
wordt en we toch de dingen met plezier anders doen. Is dat dilemma tussen ongemakkelijk
en juist het plezier daarin te kraken? We nodigen iedereen uit die dit met ons wil
doordenken.
Datum/Plaats:
woensdag 23 nov, Ontmoetingskerk
Leiding:
ds. Peter Breure en werkgroep cons. eerl. handel
Aanmelden:
graag maar hoeft niet bij email Groene kerk (Kees)

Optie gespreksgroep Van God is de aarde
Nader in te vullen
Gespreksleider ds. Peter Breure.
Bronnen:
Van God is de aarde en al wat daar leeft, schrijven raad van Kerken
Verduur samen met Franciscus, van Corinne Groenendijk
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:

nader in te vullen 20.00-22.00 uur/OK
Jan Willem Evers, Jeanne de Jong, ds. Inge de
Jong-Baerends, Heleen Timmerman
tov@pknrhenen.nl

Tuinen vergroenen en verduurzamen
Zowel voor de Cunerakerk als voor de Ontmoetingskerk wordt gewerkt aan de tuin. Voor de
ontmoetingskerk komt er een vervolg op de Heuvelrugtuin op het Noorden en het
hemelwateropvang project rondom. De tuin op het westen (binnenplein) is in 2023 aan de
beurt. We denken aan het ontwikkelen elementen op basis van inspiratie uit het land van de
Bijbel. Wil je meedenken? Graag. Informatie is er bij Frans Jansen en/of Roelof de Jong
Voor de Cunerakerk wordt met diverse partijen o.a. met de buurt en de gemeente Rhenen en
een vak hovenier gewerkt aan plannen voor de hele omgeving rond de kerk. Een ambitieus
en prachtig voorstel is er al in concept. Wil je meedenken? Graag. Informatie is er bij Rien
van Harten.

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”.
Twee 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:

nader in te vullen 20.00-22.00 uur/OK
ds. Inge de Jong-Baerends
tov@pknrhenen.nl

Micha cursus;
Of en wanneer dit jaar weer een Micha cursus start is nog niet duidelijk. 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
Tiende brede bijeenkomst Groene Kerk.
Datum/Plaats: voorjaar (maart) 2023 20.00 uur, OK
Aanmelden niet nodig, mag wel bij rtdejong@planet.nl
Van harte welkom.

Natuur/weidevogel fietstocht Binnenveld
Datum/Plaats: Woensdag 19 april tijd ……
Gids:
Weidevogelaars (Roelof e.a. )
Plaats
We starten bij de trap van de OK
Aanmelden
tov@pknrhenen.nl

Optie Duurzame dag:
Voorjaar 2023
Org. werkgroep cons. Eerlijke handel, kerkenraad en onze diverse andere
werkgroepen. Daar is een brainstorm van. Soort van markt met duurzame ideeen,
producten , verwijzingen , films etc.

Boekbespreking Opties?

en
Hoe handel ik eerlijk
Simpel leven

Iemand die iets oppakt?

