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Programma 2020–2021
Ontmoetingskerk Rhenen
Het ging zo goed, er was zoveel belangstelling…. en toen kwam het coronavirus en maakte
voortijdig een einde aan veel mooie dingen, waaronder ook tal van kerkelijke activiteiten die
met zoveel liefde waren opgezet. Ontzettend jammer! Ook op dit moment (zomer 2020) kun
je nog niet goed overzien wat de nabije toekomst brengen zal. Maar vragen zullen er zeker zijn,
en het verlangen om anderen te zien en te spreken ook. Die kans willen we ook in de kerk
bieden, en daarom dit ‘groene’ boekje.
Je vindt hier een beknopt overzicht van komende activiteiten, waaronder een aantal bijzondere
vieringen. Daarnaast een breed scala thema-avonden, kringen, excursies, groene-kerkactiviteiten, een kloosterbezoek, een creamarkt, en nog zoveel meer, georganiseerd door de
werkgroep TOV. Het is een verrassend geheel geworden met meditatieve momenten, ruimte
voor kunst en poëzie, en ‘handen uit de mouwen’, bv voor het diaconale project
‘Weeskinderen in Ruanda’!
We hopen dat je het met plezier doorbladert, kans ziet om mee te doen, en dat we het
programma kunnen uitvoeren. Moge het ons helpen om ‘het goede leven te vieren en te bloeien
in Gods licht’. Mocht het anders lopen, dan informeren we je zo goed mogelijk via social media,
kerkblad en de wekelijkse zondagsbrief. Tot ziens in de Ontmoetingskerk!
ds. Inge de Jong Baerends en ds. Ton van Vliet

Bijzondere vieringen 2020 - 2021
Elke zondag, 10.00 uur, is er een viering in de Ontmoetingskerk. Na afloop drinken we
koffie/thee/limonade. De vieringen zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl Rhenen,
Ontmoetingskerk
20 september: startviering
Thema: ‘Het goede leven-bloeien in Gods licht.’ Wat maakt het leven goed, ook in tijden van
crisis? Wat heb jij ontdekt? We horen dat van elkaar, en uit de Bijbel. Daar lezen we dat God
goed is, en aanspoort om het goede te blijven doen.
11 oktober: gezamenlijke schoolgezinsviering, Cunerakerk, 10.30 uur, ds. J. Meertens
1 november: oogstviering, ds. Ton van Vliet, ook met en voor bewoners van Zideris!
22 november: gedachtenis van onze overleden gemeenteleden
24 december: gezamenlijk kinderkerstfeest, Ontmoetingskerk, 19.00 uur, ds. Ton van Vliet
24 december: gezamenlijke kerstnachtviering, Cunerakerk, 21.30 uur, ds. J. Meertens
25 december: eerste kerstdag, ds. Ton van Vliet
17 januari: oecumenische viering, Ontmoetingskerk, 10.15 uur, pastor Guido Dieteren en ds.
Inge de Jong–Baerends
14 maart: gezamenlijke schoolgezinsviering, 10.30 uur Ontmoetingskerk, ds. Ton van Vliet
Goede of Stille Week:
28 maart: Palmpasenviering met de kinderen en Palmpaasstokken en verder welkom in de
Paasvieringen op 1,2,3 en 4 april
27 juni: afscheidsviering ds. Ton van Vliet i.v.m. emeritaat
4 juli: oecumenische Rijnweek-tentviering, 11.00 uur, m.m.v. pastor Guido Dieteren en ds. Inge
de Jong–Baerends
Taizévieringen
Ca. 4x per jaar wordt een Taizéviering gehouden, gekenmerkt door muziek uit Taizé, verstilling,
sfeervolle aankleding kerkzaal, 19.00 uur. Info: lindaenjanwillem@hotmail.com

Ontmoeting, verdieping, leren van elkaar
De heiligen ons voorgegaan - Franciscus van Assisi
Velen kennen Franciscus van Assisi als de heilige die de kerststalletjes introduceerde. Maar hij
had ook een bijzondere band met dieren; het verhaal gaat dat hij met wolven sprak en voor
vogeltjes preekte. Hij schreef ook psalmen. Wie was hij echt, waar stond hij voor? En wat kan
zijn grondhouding ons leren? We luisteren, kijken en sluiten af met een korte meditatieve
viering.
Datum/Plaats: ma. 5 okt., 20.00-22.00 uur, OK
Spreker:
ds. Inge de Jong-Baerends
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl
Bijbelkring ‘oefening in vreugde’
In vier bijeenkomsten lezen we de brief van Paulus aan de Filippenzen. We maken gebruik van
het boekje van Anne-Marie van Briemen - Vreugde als levensstijl (€ 9,99). Paulus wekt - vanuit
de gevangenis! - mensen op gericht te blijven op Jezus Christus en te groeien in een
vreugdevolle levensstijl. Dat is een hele kunst in tijden van corona..
Data/Plaats:
di. 6, 13, 20 okt. en 3 nov. 14.30-16.00 uur, OK
Leiding:
ds. Ton van Vliet
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl
Belevingswandeling
Tijdens het wandelen valt er altijd wat te zien en te beleven. We maken een tocht van ong. 6
km langs de bron bij de Grift, de ijskelder en de 1000-jarige linde. Cor Kooij vertelt daar ter
plaatse iets over. Tussen deze locaties loop je steeds met een ander wandelmaatje en krijg je
een vraag mee, over God, geloven en natuur. Ook voor kinderen geschikt.
Datum:
zo. 18 okt. 14.00-16.30 uur
Plaats start:
uitkijkpunt aan de Rijn, oostelijk v.d. Rijnbrug, tegenover ingang wijk
Vogelenzang
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl
Liberaal Jodendom
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.
Datum/Plaats: do. 29 okt. 20:00-22:00 uur/OK
Spreker:
Menno ten Brink, rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl

Zingen vanuit de ziel
Iemand heeft ooit gezegd: ‘de ziel is schuw’, ze komt niet zomaar tevoorschijn. Maar ze leeft
wel, diep binnen in je. Hoe maak je daarmee contact? Dat kan bijv. door muziek te maken en
klanken door je heen te laten trillen. Korte liederen, die je herhaalt, bieden de ruimte om je
ziel zich te laten openen. Die zijn in allerlei tradities te vinden. Een uurtje zingen, stil zijn en
luisteren, in een kring in de kerkzaal. Om met een leeg hoofd en een vervuld hart weer
verder te gaan. Mocht zingen nog verboden zijn, dan vinden we een andere vorm, meer
luisteren, stilte en een enkele tekst.
Datum/Plaats: zo. 1 nov. 19:30-20:30 uur/OK
Leiding:
ds. Inge de Jong-Baerends
Muziek:
Gerdien Brunsveld
Creamarkt
Vlak voor Sinterklaas zijn er voor iedereen leuke kadootjes en lekkernijen te koop op een
gezellige creatieve markt in de Ontmoetingskerk. Ook een lekker bakje koffie drinken of
lunchen met een broodje en/of soep is mogelijk. De opbrengst gaat naar een project van Kerk
in Actie: Weeskinderen in Ruanda. Hebt u ook iets zelfgemaakts te verkopen of wilt u op een
andere manier meewerken? Neem contact op: Tini Walstra, tel. 0317-614588 /
ywalstra@ziggo.nl of Ellen Wolf, tel. 06-30207682 / ejwolf01@gmail.com
Datum/Plaats: za. 7 nov. 10.00-16.00 uur/OK
Groene theologie
Dit boek van Trees van Montfoort heeft veel stof doen opwaaien. We hebben daar al een
keer over gesproken, een tweede keer is ook voor nieuwe belangstellenden een kans om te
ontdekken dat ‘groen doen’ stevige Bijbelse grondslagen heeft. Het kan helpen tot een breed
en holistisch verstaan van de schepping te komen. Duurzaamheid en geloof, theologie en
ecologie worden overtuigend verbonden.
Datum/Plaats: di. 10 nov. 20.00-22.00 uur/OK
Inleider:
Nico van Tellingen
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl

Vermaarde vrouwen of moordwijven?
Bijbelse vrouwen, kent u ze? Maria, moeder van Jezus, zal wel bekend zijn. Maar hoe zit het
met Maria’s nieuwtestamentische naamgenoten waarover een Babylonische spraakverwarring
is ontstaan? Ook in het Oude Testament komen we bijzondere vrouwen tegen. Sommige
bekend, andere nauwelijks, of zelfs apocrief, zoals Judith. Allen hebben zich onderscheiden,
hun verhaal is opgetekend, zij zijn in de kunst vereeuwigd. Ga mee op reis door de
kunstgeschiedenis om te zien hoe Bijbelse vrouwen verbeeld worden in prachtige,
ontroerende, soms schokkende en onbegrijpelijke kunstwerken. Neem pen en papier mee,
want we starten met een kleine test van uw Bijbelkennis!
Datum/Plaats: do. 3 dec. 20.00-22.00 uur/OK
Spreker:
Marijke van Dijk, kunsthistoricus en kunstenaar (www.marijkevandijk.nl)
Aanmelden:
tov@pknrhenen.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.
Datum/Plaats: do. 26 nov. 14.00-16.00 of 19.30-21.30 uur/OK
Aanmelden:
Janke Brussen, 0317-615449/ janke.brussen@gmail.com
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.
Datum/Plaats: do. 14 jan. 20.00-22.00 uur/OK
Inleider:
Alfred Slomp
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl

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.
Datum/Plaats: vrij. 5 febr. inloop vanaf 17.45 uur
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl of inschrijflijst in de hal
Maria Vasalis – haar gedichten
Wil je meer weten over het boeiende leven van (kinderpsychiater en) dichteres M. Vasalis
(1909-1998), en met elkaar haar gedichten lezen, dan ben je in deze kring op het goede adres!
Ieders inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld. Naast gedichten uit haar (drie) beroemde
bundels putten we ook uit ander werk, zoals de biografie die Maaike Meijer over haar heeft
geschreven.
Data/Plaats:
ma. 15 febr. en 1 maart, 20.00-22.00 uur/OK
Leiding:
ds. Ton van Vliet
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl
Kloosterweekend Abdij van Berne
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 Norbertijnertraditie, die kiezen voor een leven
dat zowel om gebed als om actie draait. We doen mee met hun gebeden (3x per dag), eten
samen met hen in de refter, en hebben ons eigen verdiepingsprogramma. In de vrije uurtjes
kun je wandelen 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.
Datum:
vrij. 12 maart, vertrek tegen de avond, tot zondagmiddag 14 maart
Plaats:
Heeswijk Dinther
Begeleiding:
ds. Inge de Jong-Baerends
Kosten:
ong. € 110 p.p. (geen kosten bij annulering door coronamaatregelen)
Aanmelden:
z.s.m. tov@pknrhenen.nl of inge.dejong@pknrhenen.nl

Dietrich Bonhoeffer
‘Genade is wel gratis, maar niet goedkoop’.
Konden alle Bonhoeffer activiteiten in voorjaar 2020 niet doorgaan, inmiddels kunnen we de
plannen alsnog aankondigen. Te beginnen met een lezing over de markante en inspirerende
theoloog, die vlak voor het eind van WO II na 2 jaar gevangenschap gedood werd om zijn verzet
tegen het Hitler-regime. Zijn leven, werk en betekenis komen aan de orde en vormen een
goede inleiding op de andere onderdelen van het Bonhoeffer-programma.
Datum/Plaats: ma. 22 maart, 20.00-22.00 uur/OK
Spreker:
Nico van Tellingen
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl
Theatervoorstelling ‘Wie ben ik?’ over Dietrich Bonhoeffer
Kees van der Zwaard geeft een indrukwekkende theatermonoloog gebaseerd op de laatste
levensjaren van theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Na afloop is er een theatercafé
in de hal, waarbij er live muziek gespeeld wordt door de Sunshine Cleaners (Zeeuwse
Americanagroep) die op een heel andere manier de universele thema’s van Bonhoeffer
bezingen. Zij laten de vreugdevolle tonen van het leven horen. De avond wordt georganiseerd
i.s.m. de burgerlijke gemeente Rhenen. In april is er ook een tentoonstelling met schilderijen
bij de gedichten van ds. Bonhoeffer van Jeltje Hoogenkamp.
Datum/plaats: vrij. 9 april/OK
Info:
inge.dejong@pknrhenen.nl of jolande.oldenkamp@pknrhenen.nl
Paasontbijt
Op paasmorgen een ontbijt voor jong en oud. 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!
Datum/Plaats: Paasmorgen 4 april, 9.00 uur/hal OK
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl of via de inschrijflijst in de hal

Fietstocht ‘Proef Het Binnenveld’
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 biologische bedrijven. De route van ong. 25 km gaat langs
natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden richting Wageningen en terug.
Datum:
za. 17 april, 10.00 -ca. 14.00 uur
Organisatie:
werkgroep consumptie en eerlijke handel Groene Kerk
Plaats:
start Ontmoetingskerk
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl of
Bezoek tentoonstelling Maria Magdalena
Maak kennis met de rijke, paradoxale en continue ontwikkelde beeldvorming rond Maria
Magdalena. Een bijzondere Bijbelse figuur en onuitputtelijke inspiratiebron voor de kunsten.
Datum:
zo. 18 april ‘s middags
Plaats:
Catharijne Convent Utrecht, vertrek NS-station Rhenen
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl
Terugblik op de werkzame jaren - ds. Ton van Vliet
In de vorm van een presentatie blikt ds. Ton van Vliet, kort voor zijn emeritaat, terug op zijn
werkzame jaren als predikant (1988-2021). Vijf gemeenten passeren de revue. Wat is hem
bijgebleven? Welke ontwikkelingen vallen hem op? Een verhaal over samen kerk-zijn, theologie
en pastorie, dat een periode van ruim 30 jaar bestrijkt. Na afloop een drankje!
Datum/Plaats: ma. 26 april, 20.00–22.00 uur/OK
Aanmelden:
tov@pknrhenen.nl

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 antwoorden en bemoediging te vinden op praktische
levensvragen.
Info: symon.jagersma@carewhy.nl, tel. 06-266 949 84
Lapidekring
Dit jaar ong. 8 gesprekken over Het oerboek van de mens, de evolutie van de Bijbel van Carel
van Schaik en Kai Michel
Datum/Plaats: maandelijks, maandag, 14.00-16.00 uur/OK
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 Ontmoetingskerk.
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, 0317–62 03 40
Kampeerweekend
Een weekend vol ontmoeting. Samen eten en drinken, spelen en sporten, vieren en zingen.
Info: Henk de Jong henk@jongslog.nl

Join
Eén keer in de maand komen we in de Ontmoetingskerk op zondagmorgen met jongeren vanaf
12 jaar samen in hun eigen dienst. Tijd voor ontmoeting, bezinning, Bijbellezen, bidden, zingen,
praten, creativiteit en spel. Join is er meestal de 1e zondag van de maand. Geef je op voor de
groepsapp. Dan weet je precies wanneer het JOIN is!
Jongerenreis - Taizé
Voorjaar 2021 is er weer de mogelijkheid naar Taizé te gaan. Een reis vol ervaringen, plezier,
ontmoeting met elkaar en God.
Jeugdclubs en soos
In de kelder van de Ontmoetingskerk hebben jongeren hun eigen ruimte. Tweewekelijks op
‘even’ vrijdagen ben je van harte welkom:
•
Soos voor kinderen van 4 tot 12 jaar: 18.45-20.00 uur
•
Rock Solid voor jongeren van 12 tot 15 jaar: 20.00-22.30 uur
•
Solid Friends voor 15+, ook 20.00-22.30 uur, in een andere ruimte
Info jeugdactiviteiten: Linda Evers lindaenjanweillem@hotmail.com
Catechese
De catechese voor jongeren in het voortgezet onderwijs wordt de laatste jaren meestal door
de predikanten verzorgd. In oktober is er een uitnodiging, en stellen we de groepen samen.
Belangstelling? Informeer bij de predikanten.
Kerk in Actie – praktisch dienen
Opvang en scholing weeskinderen Ruanda
Extra aandacht vragen de diakenen voor het project Opvang en scholing van weeskinderen in
Ruanda van de organisatie Mwana Ukundwa. Medewerkers van Mwana Ukundwa zoeken
opvangfamilies voor weeskinderen en regelen onderdak en scholing voor hen.
Bijdragen: NL71 RABO 0367 030 578 t.a.v. Diaconie PGR Rhenen.
Omzien naar elkaar
Naar Jezus’ voorbeeld zien wij om naar en leven we mee met elkaar - en anderen - in onze
gemeente, buurt, stad en verder. Vreugdevolle gebeurtenissen of dankbaarheid kunnen
worden gedeeld, geboorte, behaald examen, jubileum, thuiskomst uit ziekenhuis of na
revalidatie. Oók zorgelijke ontwikkelingen of (onverwachte) ziekte/ziekenhuis-/tehuisopname
kunnen worden doorgegeven. Vanzelfsprekend worden berichten die u (alleen nog) in kleine
pastorale kring bekend wilt hebben, niet verder gedeeld zonder uw instemming. Geeft u iets
over iemand door, dan graag met medeweten van die ander.
Mail of bel gerust voor bezoek- en contactverzoeken of om iets dringends door te geven.
De coördinatoren pastoraat bereikt u via pastoraatok@pknrhenen.nl of telefonisch: voor wijk
oost Aukje Klootsema-Wittermans tel. 0317-74 12 03 en voor wijk west Diny van Dijk-Stolte,
tel. 0318-51 06 30.
Social media
•
https://www.facebook.com/rhenenontmoetingskerk
•
www.pknrhenen/ontmoetingskerk
@Privacy: Het beschermen van privacy van leden en bezoekers van de gemeente vraagt een
bewust en zorgvuldig omgaan met gegevens. Wij maken gebruik van het PKN-model
privacyverklaring

