ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020/2021

VIER HET
OOK MEE!
Parochie
H. Johannes XXIII
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DISCLAIMER
Door het coronavirus leven wij in een onzekere tijd. Of de activiteiten uit deze
brochure kunnen doorgaan, hangt af van de geldende richtlijnen van overheids
wege op het moment van uitvoering. Als moet worden afgeweken van de in dit
boekje vermelde programmering, wordt dit vermeld op de websites van de
verschillende kerken (zie de achterzijde van dit boekje). Voor nadere informatie
kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.
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VIEREN!
Wie altijd op de wind let,
komt nooit aan zaaien toe,
wie altijd naar de wolken kijkt,
komt nooit aan maaien toe.

Veertig jaar geleden, op 28 juni 1980, werd de eerste
steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw De Schakel
in Wijchen. Op 20 december vond de feestelijke opening
plaats. Daarnaast is het voor de tiende keer dat het
activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente
in Maas en Waal wordt gepresenteerd.
Allemaal redenen om voor het thema ‘VIEREN!’ te
kiezen voor het seizoen 2020-2021.
Er waren al plannen gemaakt voor het vieren van
het veertigjarig jubileum van De Schakel in juni 2020,
maar vanwege het coronavirus hebben wij veel kerke
lijke activiteiten, waaronder het jubileum, moeten
annuleren. Ook in het komend seizoen zijn er weer
allerlei activiteiten gepland en afhankelijk van de
situatie op dat moment zal er besloten worden of
ze doorgang vinden of niet, en op welke wijze.
Nadere informatie vindt u in de DISCLAIMER aan
de binnenzijde van de omslag van deze brochure.

De tekst uit Prediker 11:4 is de tekst waarbij de toen
malige predikant ds. Van Nood in 1980 in het kerkblad
schreef: ‘Wie alles van a tot z geregeld wil zien alvorens
ergens aan te beginnen, kan beter nooit beginnen, want
er zijn altijd wel redenen om iets niet te doen.’
De schrijver van het boek Prediker staat met beide
benen op de grond; hij zoekt het niet in theologische
systemen, maar in de concrete, menselijke situatie van
iedere dag. Veertig jaar geleden werd er een nieuw
kerkgebouw neergezet en tien jaar geleden kwamen we
voor het eerst met een inspirerend aanbod van activitei
ten. Deze dingen passen ook in de sfeer van Prediker.
Wij hopen dat u – ondanks het virus dat ons leven nu
beheerst – die sfeer ook in het aanbod van het komen
de seizoen zult terugvinden.
Namens de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost,

Marike Meek
Pastor/geestelijk verzorger
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Ta a k g r o e p V O S
Tien jaar en verder

U heeft het tiende activiteitenprogramma van de Taak
groep Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstuk
ken (VOS) in handen. Daar staan we graag even bij stil.
Niet te lang, want stilstaan past niet zo bij ‘kerk onder
weg’. Maar we zijn wel blij met al het moois dat in die
tien jaar voorbij kwam.
En toch: in het afgelopen seizoen werden we half maart
tot stilstand gedwongen. Zo jammer, want er stond nog
veel interessants op het programma. En nu, half juni
2020, hopen we van harte dat we straks in september
weer van start kunnen. We moesten plannen maken op
hoop van zegen, waarbij we niet teveel konden ‘letten
op de wind en kijken naar de wolken’ zoals Prediker ons
voorhoudt; Marike Meek schreef het al in de inleiding.
Maar zeg nu zelf: als we als kerk al niet zouden kunnen
hopen op zegen…

Dus voort maar weer.
Er ligt een nieuw programma. En wat onze activitei
ten betreft zijn we op weg naar een breder draagvlak:
de Taakgroep VOS zal een afspiegeling worden van de
samenwerking tussen de PKN-gemeente Rivierenland
Oost met de RK parochies in onze regio.
Die samenwerking groeit nog steeds. Niks krimp!
Grasduint u eens naar hartenlust door deze brochure*.
Er is genoeg om samen te vieren: bezinning, kennis,
schoonheid, creativiteit, inspiratie!
Wij doen het graag samen met u.
De Geest waait.
Namens de Taakgroep VOS,

Cees Jonkheer

* Voor de inhoudsopgave zie achterin dit boekje.
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Vanaf 2 september / verschillende data

Film: Demain tout commence

Agapèvieringen in het Koetshuis

Samuel leidt een zorgeloos leven (zonder verantwoordelijk
heden en zonder hard werken) in het zonnige zuiden van
Frankrijk, aan de kust, bij mensen van wie hij houdt. Tot
een van zijn vroegere veroveringen laat weten dat hij de
vader is van Gloria, een paar maanden oude baby, die ze bij
hem achterlaat. Dat ziet Samuel niet zitten en vastberaden
om het kind terug te brengen, vertrekt hij hals over kop
naar Londen. Acht jaar later hebben vader en dochter hun
leven opgebouwd in Londen en zijn ze onafscheidelijk
geworden. Maar dan duikt de moeder van Gloria opnieuw
op en wil haar dochter terug.

Elke twee weken komen katholieken en protestanten op
woensdag bij elkaar in het Koetshuis in Beuningen voor een
agapèviering. We luisteren naar meditatieve muziek, lezen
het bijbelgedeelte van de komende zondag en delen onze
gedachten daarover met elkaar. We delen brood en wijn,
we doen voorbeden, wensen elkaar vrede en tot slot
zingen we een lied. Rond kwart over acht drinken we een
kopje koffie of thee. Zo is de liturgie van de agapèviering.
U bent van harte uitgenodigd, maar graag even aanmelden.

AUGUSTUS / SEPTEMBER

Vr. 28 augustus / 14.30 uur

➜ Data 2020-2021: 2, 16 en 30 september / 14 en 28 oktober
11 en 25 november / 9 december / 6 en 20 januari / 3 februari
3, 17 en 31 maart / 14 en 28 april / 12 en 26 mei / 9 en 23 juni
7 en 21 juli ➜ Aanvang: 19.15 uur.

Emmanuel kerk, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Inloop ➜ vanaf 14.00 uur
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Het Koetshuis, Beuningen
Info en aanmelden ➜ Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com
➜ Pastor Ruud Roefs / t 024-6771271 / ruud.roefs@johannesxxiii.nl
➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Vanaf 14 september / 19.30 uur

Kerk op Schootviering

Bijbelkring Johannes

Regelmatig organiseren wij een viering op het niveau
van kinderen van 2-5 jaar. Er worden feesten gevierd en
verhalen verteld. Daarbij gaan bijbelverhalen vanzelf
spreken. Vaak zullen we de verhalen ook echt uitspelen en
mogen de kinderen meedoen. Ook kunnen de kinderen iets
doen met lego. Dit zijn nieuwe vormen van vieren, maar
zeer de moeite waard. Het zou fijn zijn als we dit jaar een
groep van kinderen en ouders kunnen vormen, die samen
optrekken en samen gaan bouwen aan de toekomst van de
kerk.

In Druten is een bijbelkring, waarin we ons een jaar lang
verdiepen in het laatste Evangelie: dat van Johannes. Jan
Nieuwenhuis heeft in zijn boek over dit Evangelie heldere
structuren en verbanden doorgegeven, die we tijdens onze
avonden zullen ontdekken. De kring is toegankelijk voor
iedereen die wil ontdekken wat Johannes te zeggen heeft.
We beginnen in september met twee keer om even op te
starten en komen daarna iedere maand bij elkaar.

SEPTEMBER

Vanaf 13 september / verschillende data en locaties

➜ Voor kinderen van 2-5 jaar.
Protestantse kerk, Beuningen
13 september / 20 december. Aanvang: 15.30 uur
Mamre - Protestantse kerk, Druten
28 maart. Aanvang: 15.30 uur
De Schakel, Wijchen
6 juni. Aanvang: 15.30 uur
Info en aanmelden ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
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➜ Data 2020-2021: 14 en 28 september / 12 oktober
10 november / 8 december / 12 januari / 9 februari /
9 maart / 13 april.
Mamre - Protestantse kerk, Druten
Info en aanmelden ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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Vanaf 24 september / verschillende data en locaties

Lezing: Christelijke meditatie:
een weg naar spirituele verdieping

Maatschappelijk café

Meditatie is een ruim begrip en mensen geven er allerlei
invullingen aan. Sommigen denken hierbij aan iets
zweverigs. Anderen verbinden het met het overdenken
van de Schrift of misschien zelfs wel met de betekenis die
Ignatius van Loyola eraan gaf. Sicco Claus heeft zich laten
inspireren door de benedictijn John Main (1926-1982) die
had leren mediteren in Maleisië, waarna hij ontdekte dat
er ook in de westerse, christelijke traditie een onderstroom
bestaat die meditatie begrijpt als het overstijgen van
beelden en woorden. Sicco Claus neemt ons mee in de
wereld van de christelijke meditatie en met name op
de weg die John Main heeft gewezen.

Wat houdt je bezig en waar maak je je druk om? Maar ook:
wat speelt er in de samenleving en hebben wij daar een rol
in? Kan de bijbel ons helpen om antwoorden te vinden?
Anders gezegd: wij gaan de verhalen uit de bijbel naast de
verhalen van mensen leggen. Wij beginnen met kijken naar
wat er gebeurt met onszelf en met de samenleving, daarna
gaan wij in de bijbel op zoek naar de antwoorden op onze
vragen. Wie vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor
deze serie gesprekken.

SE PT E MBER
SEPTEMBER

Di. 15 september / 20.00 uur

De Schakel, Wijchen
24 september. Aanvang: 20.30 uur
Protestantse kerk, Beuningen
20 oktober / 12 november / 13 januari / 23 februari.
Aanvang: 20.30 uur
Mamre - Protestantse kerk, Druten
16 maart. Aanvang: 20.30 uur
De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
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Info ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Kliederkerkvieringen

Thomas Treasure

voor kinderen van 6-12 jaar

Kliederkerkvieringen zijn vieringen voor kinderen in de
leeftijd van 6-12 jaar en hun ouders. Spelenderwijs leren
kinderen de verhalen van de bijbel en andere belangrijke
dingen in het leven ervaren en ermee spelen. Soms wordt
er samen gekookt. Ouders, broertjes en zusjes mogen dan
mee komen eten. Soms zal er gekliederd worden met
verf of gebouwd met lego. Steeds met een thema en
steeds met het enthousiasme van ouders en de kinderen.
De eerste drie keer leggen we vast, de andere keren
spreken we in de loop van het seizoen af.

SEPTEMBER

Vanaf 27 september / verschillende data en locaties

SE PT E MBER

Vanaf 26 september / verschillende data en locaties

Binnen en buiten onze kerkelijke gemeente is er behoefte
aan vieringen waarin je je eigen geloof en twijfels kwijt
kunt, maar waar je ook even samen viert. Met andere
muziek dan gebruikelijk is, in een kerkdienst, met een clip
of filmpje, met woorden die je een spiegel voorhouden.
Je vindt er een klaagmuur voor de dingen waar je mee zit
en een plek waar je je gebeden en gedachten kwijt kunt.
Een plek waar je schatten vindt en schatten deelt, als
gelovige, twijfelaar, ietsist of nietsist. Met na afloop een
broodje. Durf jij je schatten te (her-)ontdekken tijdens
Thomas Treasure?

➜ Voor kinderen van 6-12 jaar.
Protestantse kerk, Beuningen
26 september. Aanvang: 16.00-18.30 uur
De Schakel, Wijchen
24 oktober. Aanvang: 16.00-18.30 uur, met maaltijd
Mamre - Protestantse kerk, Druten
28 november. Aanvang: 16.00-18.30 uur, met maaltijd

Mamre - Protestantse kerk, Druten
27 september / 7 maart / 18 april. Aanvang: 12.00 uur
Protestantse kerk, Beuningen
29 november. Aanvang: 12.00 uur

Info en aanmelden ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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Di. 29 september / 20.00 uur

Open Leurvieringen

Lezing: Israëlzondag 2020

Al ruim 25 jaar, is er elke laatste zondag van de maand een
oecumenische viering in de oude dorpskerk in Leur. Deze
vieringen worden ‘Open Leurvieringen’ genoemd, omdat
de thema’s uit de ‘Open Deur’ komen, een oecumenisch
maandblad. Deze vieringen worden afwisselend voor
gegaan door een pastoor, pater, dominee, ziekenhuis
pastor, een aalmoezenier, et cetera.
De vieringen zijn alternatief, er is wel een vaste orde van
dienst, maar het is aan de voorganger hoe deze wordt
ingevuld. Meestal is er een koor of zanggroep bij.
Na afloop praten we na onder het genot van een kopje
koffie of thee en limonade voor de kinderen.

Ieder jaar is er een Israëlzondag, waarop we onze
‘onlosmakelijke verbinding met het joodse volk’ laten zien.
Ter voorbereiding daarop deze avond. Deze avond zal gaan
over de jood Jezus, over Dorothee Sölle en over de invloed
van Anne Frank. Over hun houding ten aanzien van wat
‘anders’ is. Het zal ook gaan over ‘christelijke haat’, over de
pogroms en over de kern van ‘de joods-christelijke identi
teit’. En natuurlijk zal worden besproken wat dat betekent
voor de verhouding tussen kerk en synagoge.

SE PT E MBER

SEPTEMBER

Vanaf 27 september / 19.00 uur

Via onderstaand e-mailadres kunt u zich ook aanmelden
voor de nieuwsbrief, waarin u steeds op de hoogte
gehouden wordt van de geplande vieringen.

➜ Elke laatste zondag van de maand.
De oude dorpskerk te Leur
Info ➜ Riet Kalkers / t 06-21904100
fam.kalkers@hetnet.nl

10

De Schakel, Wijchen
Info ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Close reading - Just the story

Expositie: Tekens in het landschap
Harrie Gerritz

Wat staat er echt in de Bijbel? Wat is de diepere betekenis
van de vele verhalen? Wat is poëzie en wat is de schrijftaal,
wat bedoelt het Hebreeuws of het Grieks te zeggen? Wat is
de ‘Sitz im Leben’?
We gaan de Bijbel op een manier lezen, die wel ‘close
reading’ wordt genoemd. Wie graag eens diepgaander over
de betekenis van de bijbel en de bijbelverhalen wil praten,
en vooral heel veel wil leren, is uitgenodigd voor deze
cursus van een jaar. Alle avonden beginnen met een
zogenaamde Lectio Divina (het meditatief lezen van de
bijbel).

Protestantse kerk, Beuningen
1 oktober / 20 januari. Aanvang: 20.30 uur
Mamre - Protestantse kerk, Druten
27 oktober / 3 februari / 23 maart. Aanvang: 20.30 uur
De Schakel, Wijchen
17 november. Aanvang: 20.30 uur
Info en aanmelden ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
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OKTOBER

Vanaf 3 oktober / 14.00 uur

OKTOBE R

Vanaf 1 oktober / verschillende data en locaties

Beeldend kunstenaar Harrie Gerritz is geboren in Wijchen
en woont nog steeds in het Land van Maas en Waal.
In 2020 is hij 80 jaar geworden. Het rivierenlandschap
noemt hij zijn thuisland, vol tekens uit het verleden.
In zijn werk wordt dit landschap omgevormd tot heldere
archetypen, waarin al het overbodige is weggelaten.
Hierdoor lijken zijn grafisch werk en sculpturen op
gedichten. In deze poëtische beeldtaal spelen kleuren
een belangrijke rol.

➜	Ter gelegenheid van 40 jaar ‘De Schakel’ zal de expositie
op zaterdag 10, 17, 24 en 31 oktober en 7 en 14 november
te bezichtigen zijn van 14.00-16.00 uur.
De Schakel, Wijchen
Info ➜ Margreet van der Meij / t 06-52172290
margreetvandermeij@hetnet.nl
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OKTOBER

Za. 3 oktober / 14.30 uur

Di. 6 oktober / 20.00 uur

Lezing: De Toren van Babel

Pastoraat in het CWZ

Dr. Ad Lansink is een voormalig politicus, hij was van 1977
tot 1998 kamerlid voor het CDA. Hij is voorzitter geweest
van de Gelderse Milieufederatie en schreef o.a.
‘Challenging Changes’ (2017), over circulaire economie.
Bij de opening van de expositie van Harrie Gerritz zal hij
spreken over de toren van Babel, als teken van grootspraak
èn van tegenspraak. Een totempaal van hoogmoed, maar
ook een richtingwijzer naar een toekomst van gerechtig
heid. Volgens kunstenaar Harrie Gerritz bergen torens
geladenheid en symboliek in zich. Torens wijzen de weg
naar de kosmos, naar alle religies.
Na de lezing zal Berry van Berkum een klein orgelconcert
verzorgen ter gelegenheid van de opening van de expositie
‘Tekens in het landschap’ van Harrie Gerritz.

Een bezoek aan de polikliniek of opname in het ziekenhuis
kan ingrijpend zijn en veel vragen en emoties oproepen.
Door ziekte of andere ingrijpende gebeurtenissen wordt
een mens op zichzelf teruggeworpen. Dat kan ertoe leiden
dat er meer dan anders behoefte is aan een gesprek over
wat er speelt. In het CWZ kan men voor ondersteuning bij
levensvragen een beroep doen op één van de geestelijk
verzorgers. Zij zijn er voor patiënten en hun familie, maar
ook voor de ziekenhuismedewerkers. Het begeleiden van
mensen bij levensvragen is maar één van de vele taken
die de geestelijk verzorgers in het ziekenhuis hebben.
Bent u benieuwd om meer te horen over het werk van
de geestelijk verzorgers in het CWZ? Pastor Anna Fischer
en Jacques van der Smissen van de afdeling geestelijke
verzorging en ethiek komen naar u toe om daarover te
vertellen.

➜ Met klein orgelconcert door Berry van Berkum.
De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com
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De Schakel, Wijchen
Info ➜ Cees Jonkheer / t 024- 6419433
c.j.jonkheer@xmsnet.nl

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Vanaf 14 oktober / 10.00 uur

Innerlijke pelgrimage

Gesprekskring: Zin in het ouder worden

Tijdens onze levensreis wordt duidelijk wie we zijn en waar
de zin ligt van ons bestaan.
In zes bijeenkomsten kijken wij terug op de weg die we
tot nu toe afgelegd hebben in ons leven. Met deze cursus
probeer je je leven te gaan zien door Gods ogen.
Vaak gebeuren er daarbij bijzondere dingen met mensen
en gaan ‘de ogen open’ voor Gods weg met ons. Je gaat
dan ook aan het werk door een dagboek te schrijven en
dit gedurende een periode bij te houden.
De avonden zijn verspreid over het jaar met een frequentie
van ca. één keer per maand gedurende het seizoen.

Gaat u ook een eigen weg bij het ouder worden? Tijdens vijf
ochtenden gaan we deze route verkennen. Er is een nieuwe
levensfase bijgekomen. Voor het eerst in de geschiedenis
zijn wij met heel veel ouderen. Wat betekenen al die extra
levensjaren?
Gedurende vijf ochtenden willen wij ons bezinnen op
thema’s van het ouder worden. Door middel van poëzie,
bijbelverhalen, kunst, het levensverhaal en een film
verkennen we het landschap van de ouder wordende
mens.

Mamre - Protestantse kerk, Druten
8 oktober. Aanvang: 20.30 uur
Protestantse kerk, Beuningen
4 november / 27 januari / 11 maart. Aanvang: 20.30 uur
18 november. Aanvang: 20.00 uur
De Schakel, Wijchen
25 maart. Aanvang: 20.00 uur
Info en aanmelden ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

OKTOBER

Vanaf 8 oktober / verschillende data en locaties

U kunt zich opgeven vóór 25 september, liefst voor de
hele serie. Er kunnen maximaal 10 personen meedoen.
Na overleg kunt u eventueel ook een enkele bijeenkomst
bijwonen.

➜ Data: 14 en 28 oktober / 11 en 18 november / 9 december.
De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden ➜ Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com
➜ Ria Boersma / t 024- 6419497 / r.boersma@telfortglasvezel.nl
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Vr. 23 oktober / 18.00 uur

Film: Il y a longtemps que je t’aime

Oecumenisch theater: Een dorpsklucht

Een schitterende film van de Franse regisseur Philippe
Claudel, met Kristin Scott Thomas in de hoofdrol.
Juliette en Léa zijn twee zussen die in het verleden op
bruuske wijze van elkaar werden gescheiden. Juliette verlaat
na vijftien jaar de gevangenis. Haar jongere zus Léa vangt
haar op bij haar thuis, samen met haar man en hun twee
dochtertjes. Deze film zet aan tot nadenken over hoe
mensen met elkaar omgaan en tot gedachten over schuld,
onschuld en lijden.
Intrigerend blijft de vraag waarom Juliette in de gevangenis
heeft gezeten. Dit geheim wordt stukje bij beetje onthuld.

De beide kerken in het dorp Druten zijn meer verbonden
dan je zou verwachten. Dat ooit de Hervormde kerk moest
worden gekraakt om een rooms-katholieke parochiekerk
te worden, zou niemand ooit bedacht hebben. En dat het
rooms-katholieke kerkkoor St. Caecilia die nacht werd
geboren, lijkt bijna toeval. Als bij dit hele verhaal ook de
befaamde Franse generaal Pichegru nog komt binnenlopen,
zijn alle ingrediënten voor een mooi verhaal aanwezig.
Hoe dat er precies uit gaat zien is afhankelijk van de
mogelijkheden die de overheid ons biedt i.v.m. het
coronavirus. Volg daarom de berichtgeving als je dit niet
wilt missen!

OKTOBER

Do. 22 oktober / 19.30 uur

➜ Over hoe een gekraakte Hervormde kerk parochiekerk werd.
De Schakel, Wijchen
Info ➜ Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com
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Ewaldenkerk en Protestantse kerk, Druten
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Informatieavond / Do. 29 oktober / 20.45 uur

Op reis naar Iona
Wij gaan een prachtige reis maken naar de klooster
gemeenschap op Iona. Anders dan in andere
kloostergemeenschappen vorm je op Iona zelf de
gemeenschap.
Op het programma staan gebed, studie, schoonmaak,
eten koken en het maken van een pelgrimage op het
eiland. Ook staat er een uitstapje naar de ‘puffins’,
de papagaaiduikers, gepland.
Naast verdieping van je geloof zal de reis je een
ervaring brengen om nooit te vergeten. De reis zelf is
een pelgrimage. Het zal een persoonlijke en spirituele
reis worden, waarin je de aanwezigheid van de Eeuwige
zult gaan ervaren.

Er zijn wel een aantal voorwaarden: je moet gezond,
goed ter been en de Engelse taal machtig zijn. Om de
reis goed voor te bereiden zullen er een drietal avonden
zijn, waarna je kunt besluiten om mee te gaan of niet.
De kosten zijn € 950 voor een 10-daagse reis,
van 23 september tot 3 oktober 2021, inclusief vervoer,
maaltijden en verblijf in de gastenvertrekken van de
abdij. Er kunnen maximaal 12 personen mee.
De opgave voor de reis begint vanaf de uitgave van deze
brochure. De informatieavond is op 29 oktober 2020,
daarna plannen wij in overleg een drietal avonden in
2021 om ons voor te bereiden.

Protestantse kerk, Beuningen
Info en aanmelden ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
➜
➜
➜
➜

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

€ 950
10-daagse reis, van 23 september tot 3 oktober 2021
inclusief vervoer, maaltijden en verblijf in de abdij
maximaal 12 personen
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Do. 5 november / 20.00 uur

Creatief: Keramisch kunstwerkje

Euthanasie: Wat betekent dit
voor de nabestaanden?

U hoeft er geen kunstenaar voor te zijn. U hoeft er alleen
tijd en moeite aan te besteden. In de donkere dagen
richting kerst verlangen we naar geborgenheid.
In drie keer twee uur proberen we daar zelf vorm aan te
geven: van klei maken we een vorm die ons gevoel uitdrukt
bij de gedachte aan ‘geborgenheid’. Wij werken de vorm af
met glazuur en creëren zo een prachtig kunstwerkje dat
licht uitstraalt en een gevoel van geborgenheid geeft.
U betaalt hiervoor alleen de materiaalkosten.

Een gecombineerde lezing, waarbij André Haverkort
informatie zal geven over euthanasie: wat de taak en
functie van een SCEN-arts is: over de toetsingscommissie,
wat de zorgvuldigheidseisen zijn, over de gang van zaken
na de uitvoering van euthanasie en over de procedure na
toetsing.
Daarnaast zal Marike Meek spreken over de gevoelens
en de gevoeligheden die een rol spelen bij beslissingen
rondom het levenseinde. Op basis van welke waarden
maken wij keuzes en welke dilemma’s spelen er dan?
Na de lezingen is er gelegenheid om met de sprekers en
met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

NOVEMBER

Vanaf 5 november / 10.00 uur

➜ Data: 5, 12, en 19 november.
De Schakel, Wijchen
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
Aanmelden ➜ vóór 29 oktober
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De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Do. 19 november / 20.00 uur

Theaterdienst: Volg je hart

Malariaproject Casey Troy Foundation

De dienst van 15 november wordt een theaterdienst.
Daarin zullen de Balladsingers ons kennis laten maken met
Calvijn. Wij staan in zijn traditie, maar wie was Calvijn ook
al weer? Calvijn roept het beeld op van een plichts
getrouwe, harde werker. Dat hij tegen de stroom in heeft
geprobeerd het christelijk geloof voor gewone mensen
toegankelijk te maken, is veel minder bekend. En het is
geen verhaal van vroeger, dat de Balladsingers vertellen.
Calvijn volgde zijn passie en belandde op een weg vol
kuilen en gaten. Hoe ging hij op die weg om met twijfel
en wanhoop? Dat verhaal over passie en ‘roeien tegen
de stroom in’ was in zijn tijd net zo actueel als heden ten
dage.

Het diaconale ZWO-project voor 2020 is het malariaproject
van de Casey Troy Foundation. Het doel is om malaria
terug te dringen in de dorpen, waar de partnerorganisatie
werkzaam is. Malaria wordt veroorzaakt door de steek van
een muskiet, met vooral ernstige gevolgen voor zwangere
vrouwen en kinderen. In dit project krijgen deze groep een
geïmpregneerd muskietennet en een anti-malaria
behandeling als zij toch ziek worden.
Het bestuur van de Casey Troy Foundation geeft een lezing
over het werk van de stichting in Kameroen, en in het
bijzonder over het malariaproject. Na afloop kunnen we
met elkaar praten; voor Kameroense hapjes wordt gezorgd!

Mamre - Protestantse kerk, Druten
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Martin Stehouwer / t 06-51513607
diaconie.scriba@rivierenlandoost.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

NOVEMBER

Zo. 15 november / 10.00 uur
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NOVEMBER

Vanaf 20 november / verschillende data en locaties

Do. 26 november / 20.00 uur

Film: The two Popes

Lezing: Chag sameach!

‘The two Popes’ vertelt een intiem verhaal over een van de
meest dramatische machtsovergangen binnen de kerk in
de afgelopen 2000 jaar. Onverwacht breekt de paus in 2013
met een lange traditie: Benedictus XVI treedt af en ineens
is er een conclaaf met een onzekere uitkomst. Het zal
uiteindelijk de Latijns-Amerikaanse kardinaal Bergoglio zijn
die Benedictus opvolgt. De oude en de nieuwe paus staan
voor de uitdaging om een weg naar de toekomst te vinden.
Deze film is een absolute aanrader, met geweldige rollen
van Antony Hopkins en Jonathan Pryce.
Emmanuel kerk, Wijchen
20 november. Aanvang: 14.30 uur
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Mamre - Protestantse kerk, Druten
10 december. Aanvang: 14.00 uur
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
Het Koetshuis, Beuningen
10 december. Aanvang: 20.00 uur
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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Liesbeth de Vries werd op latere leeftijd joods en woonde
ruim tien jaar in Israël. Inmiddels is ze terug in Nederland,
maar zij is nog altijd werkzaam als gids in het Heilig Land.
Haar kennis van het land, de gewoonten en gebruiken,
deelt ze graag met anderen. Moeiteloos neemt ze ons
mee langs joodse feestdagen, deelt eigen ervaringen en
verbindt geschiedenis en actualiteit met elkaar. ‘Chag
sameach’ is een Hebreeuwse wens die op feestdagen
overal te horen is. In 2019 begeleidde Liesbeth de
parochiereis naar Israël.
Vanavond trakteert ze ons op een boeiende avond met
aansluitend een kleine proeverij van lekkernijen uit het
Midden-Oosten.

➜ 	Joodse feest- en hoogtijdagen,
met een proeverij van joodse lekkernijen.
Emmanuel kerk, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Entree ➜ € 5

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Za. 19 december / tijd nog onbekend

Christmas carols

Beleef het ECHTE kerstverhaal!

De maand december is altijd een maand waarin wij graag
samen willen zijn. En dan is het samen zingen van of het
luisteren naar bekende Christmas carols passend in de tijd
van het jaar. Rondom een vuurkorf, in een versierde kerk
en met iets warms te drinken, ervaren we de kerstsfeer op
een bijzondere wijze.

Protestantse kerk, Beuningen
Info en aanmelden ➜ Anja Hulsbergen / t 06-30290304
ahulsbergen@rivierenlandoost.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

DECEMBER

Wo. 16 december / 16.00 uur

In 2019 organiseerden de kerken van Wijchen een
prachtig evenement in de tuin van het parochiehuis
aan de Oosterweg: ‘Het Levend Kerstverhaal.’
Ten tijde van het drukken van deze brochure was er nog
geen duidelijkheid over de vorm, waarin dat feest in 2020
georganiseerd zou worden. Dit heeft natuurlijk alles te
maken met het heersende coronavirus.
Wij raden u daarom aan om de lokale media en de berich
ten in de parochie- en kerkbladen in de gaten te houden,
of met één van onderstaande mensen contact op te
nemen. Wel kon de organisatie ons alvast de datum van
19 december noemen.

Antonius Abt Kerk, Wijchen
Info ➜ Lize Kraaijenbrink / t 06-40960211
lizekraaijenbrink@gmail.com
➜ Renate Neuteboom / t 06-25356750
d.neuteboom@gmail.com
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Zo. 27 december / 10.00 uur

Kerstnacht in de stal

Top 2000-dienst

Ergens in de landerijen tussen Druten, Beuningen en
Wijchen ligt een stal, waar we het wonder van de geboorte
van het Vredeskind herbeleven. Tussen de schapen,
op hooibalen en banken zingen we kerstliederen, horen
we het kerstverhaal en zien we wat er met de herders
gebeurde toen zij terug kwamen van die wonderlijke nacht.
Een kerstnachtdienst op een andere plek, op een andere
manier, maar he-le-maal kerst!

Het wordt inmiddels traditie: ook de laatste zondag van dit
jaar is er een Top 2000-dienst. Daarin krijgt muziek uit de
Top 2000 een plek, worden er nummers live gespeeld en
krijgt iedereen de kans een kaarsje aan te steken voor een
gebeurtenis of een dierbare. Ook kan iedereen zijn of haar
voorbede kwijt. Inmiddels is gebleken dat er veel dingen
zijn waar we graag voor willen bidden.
Een bijzondere dienst voor jong en oud, die je niet zou
mogen missen!

DECEMBER

Do. 24 december / 19.30 uur

Let op de aankondigingen in lokale media en de website
omdat we afhankelijk zijn van de (corona-)richtlijnen voor
kleine evenementen.

Camping Maas en Waal, Kooistraat 1a, Afferden
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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De Schakel, Wijchen
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Zo. 24 januari

Film: Julieta

Winterwandeling

Julieta woont samen met haar 18-jarige dochter Antía
in Madrid. Julieta heeft onlangs haar man verloren en
probeert het verlies te verwerken. De verdrietige periode
waar moeder en dochter doorheen gaan, zet hun relatie op
scherp en drijft hen langzaam uit elkaar. Wanneer Antía
zonder enige uitleg wegloopt van huis, doet Julieta er alles
aan om haar dochter te vinden. In haar zoektocht ontdekt
ze hoe weinig ze van haar eigen dochter afweet.
Een film over schuld en confrontatie, en een film die de
vraag bespreekt wat mensen ertoe brengt diegene te
verlaten, van wie ze het meest houden.

Ieder jaar, aan het eind van de Gebedsweek voor de
eenheid, is er een winterwandeling, waaraan protestanten
en rooms-katholieken uit Horssen en Druten meedoen.
Vaak wordt er een inhoudelijke invulling aan de wandeling
gegeven, die betrekking heeft op de plek waar gewandeld
wordt. In ‘Stroom’, het kerkblad van de Protestantse
Gemeente Rivierenland Oost, wordt gepubliceerd hoe laat
en van waar we vertrekken. Natuurlijk zijn ook de mensen
uit Beuningen en Wijchen van harte welkom om met ons
mee te gaan!

JANUARI

Do. 21 januari / 19.30 uur

➜ 	In het kerblad ‘Stroom’, wordt gepubliceerd
hoe laat en van waar we vertrekken.
De Schakel, Wijchen
Info ➜ Henk Kapel / t 024-6415119
henk.kapel@kpnmail.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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JANUARI

Do. 28 januari en 4 februari / 20.00 uur

Vr. 29 januari / 14.30 uur

Oecumenisch leerhuis

Film: Victoria & Abdul

Dit leerhuis is een ‘antwoord’ op de gebedsweek voor
de eenheid. Als we bidden om eenheid, kunnen we ook
samen woorden lezen en deze overdenken. We richten ons
deze keer op de figuur van Judas in het Johannesevangelie,
maar besteden ook aandacht aan het Evangelie van Judas
dat niet in de bijbel staat. Hierover schreef kerkvader
Irenaeus (2e eeuw na Chr.): ‘Het is een verzonnen
geschiedenis van ketters en rebellen’. Waarom schreef
hij dat? Is het echt zo anders dan wat we lezen in de
canonieke Evangeliën? Iedereen is welkom om aan deze
twee avonden deel te nemen.

Mamre - Protestantse kerk Druten
Info en aanmelden ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
Begeleiding ➜ ds. Jan Willem Drost en Roman Gruijters
Aanmelden ➜ vóór 21 januari

22

Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van een
uitzonderlijke vriendschap. Wanneer Abdul Karim vanuit
India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het
gouden jubileum van Koningin Victoria, blijkt er een klik
te zijn tussen hen beiden. Koningin Victoria krijgt steeds
meer een hekel aan de strenge regels die haar positie
als koningin met zich meebrengt en trekt zich op aan de
vriendschap met Karim die haar de wereld met andere
ogen laat bekijken. Dit tot ergernis en wanhoop van de
mensen aan het hof.

Emmanuel kerk, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Inloop ➜ vanaf 14.00 uur

AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Di. 2 en vr. 19 februari / 20.30 uur

Lezing: Mens waar ben je?

Lezing: Etty Hillesum

FEBRUARI

Di. 2 februari / 19.30 uur

Hongerdoeken gaan terug op een oud gebruik om in de
vastentijd het altaar aan het oog te onttrekken. Vaak
hadden ze het leven, lijden en sterven van Jezus tot
onderwerp en vormden zo een aanschouwelijke catechese
in de veertigdagentijd. De vergeten traditie werd midden
jaren zeventig weer opgepakt in Duitsland. Het waren
vooral kunstenaars van het zuidelijk halfrond die werden
uitgenodigd om de vaak kleurrijke voorstellingen te maken.
Guus Prevoo is pastoraal werker en was lang verbonden
aan de Vastenactie. Hij neemt ons mee op een boeiende
ontdekkingsreis langs de hongerdoeken en hun betekenis.

De moderne mystica Etty Hillesum was een jonge, joodse
vrouw, die in de Tweede Wereldoorlog een prachtig
dagboek schreef. Zij ontdekte dat haar handelen bepaald
werd door een ‘innerlijke stem‘, die haar de weg wees en
die bepalend was voor haar keuzes in het leven. Zij werd
niet langer door haat gedreven, maar door de liefde die
je mag hebben voor ieder medeschepsel. In die liefde
ontdekte ze ‘iets’ dat haar boven zichzelf uit tilde.
In twee avonden zullen we ontdekken dat ook de zin
van ons eigen bestaan bepaald wordt door een innerlijk
geheim, dat in ieder mens aanwezig is.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021
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Informatieavond / Di. 9 februari / 20.00 uur

O p r e i s n a a r Ta i z é
Duizenden jongeren uit heel Europa komen naar
Taizé voor een kortere of soms langere periode van
ontmoeting en bezinning. Er is tijd voor bezinning,
discussie, gebed en stilte, al dan niet in een groepje
van jongeren met verschillende nationaliteiten.
In Taizé in de Bourgogne woont een oecumenische
gemeenschap, die ieder jaar meer dan 100.000
jongeren ontvangt. Gedurende het hele seizoen worden
jongeren met hun begeleiders ontvangen in een sfeer
waarin je kunt zingen, muziek maken en vooral met
vele jongeren uit de hele wereld je geloof kunt delen.
Dat is fijn, want in je eigen omgeving ben je vaak de
enige die nog gelooft.

In Taizé heb je het gevoel dat wat je aan het doen
bent niet vreemd is maar belangrijk, en dat dit gedeeld
wordt met vele christenen over de hele wereld.
Met deze reis kunnen we jongeren onder de 35 jaar
de ervaring van hun leven aanbieden. In die week
zullen we met ongeveer 400 jongeren zijn, overal
vandaan. Er ontstaan vriendschappen voor het leven.
Wie zin heeft om mee te gaan is van harte welkom.
We zullen reizen met een eigen busje. De kosten zijn
€ 170 voor een 9-daagse reis, van 1 tot 9 mei 2021,
inclusief vervoer naar Frankrijk, maaltijden en logies.

Protestantse kerk, Beuningen
Info en aanmelden ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
➜ € 170
➜ 9-daagse reis, van 1 tot 9 mei 2021
➜ inclusief vervoer naar Frankrijk, maaltijden en logies
➜ deelname tot 35 jaar
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Di. 2 maart / 16.00 uur

Expositie: Wereldpijn

Film: So long my son

FEBRUARI / MAART

Zo. 21 februari t/m 4 april
Textielkunstenares Marjo van der Leeuw

In de veertigdagentijd zullen er in De Schakel textiel
kunstwerken van Marjo van der Leeuw te zien zijn.
Zij bewerkt textiel met verschillende technieken, zoals vrij
borduren, foto’s afdrukken op stof, zelf kleuren, ecoprinten
en vilten. Marjo brengt haar zorgen en pijn om een wereld
met oorlog, geweld, een bedreigde natuur, vluchtelingen,
ziekte enzovoort in beeld in haar textielwerk. Zo probeert
zij de emotie van ‘Wereldpijn’ over te brengen. Het kan
triest overkomen, een onbestemd gevoel van verdriet en
melancholie teweegbrengen, maar hopelijk kan het ook
aanzetten tot nadenken.

Aansluitend op de expositie ‘Wereldpijn’ van Marjo van
der Leeuw is de film ‘So long my son’ van Wang Xiaoshuai
te zien.
Twee gezinnen groeien vanaf de jaren ‘80 samen op,
tijdens de revolutionaire hervormingen in China.
Hun wegen scheiden zich na het verlies van een kind,
door een tragisch ongeluk. Hoewel de beide gezinnen na
jaren uit elkaar zijn gegroeid, is hun zoektocht naar de
waarheid en hun drang naar verwerking van de tragedie
altijd gebleven. Een drie uur durende film, inclusief een
eenvoudige broodmaaltijd.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com
De Schakel, Wijchen
Info ➜ Margreet van der Meij / t 06-52172290
margreetvandermeij@hetnet.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

Aanmelden ➜ vóór 27 februari
Inloop ➜ vanaf 15.30 uur
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MAART

Do. 4 maart / 20.00 uur

Za. 6 en 27 maart / 14.00 uur

Lezing: De confrontatie tussen
Paulus en Jacobus

Stilte, muziek en bezinning bij kunst in de kerk

Voorafgaand aan de theatervoorstelling op 19 maart is
er een lezing om ons te verdiepen in de manier waarop
Paulus en Jacobus denken over de toekomst van de kerk.
Gaan ‘we’ het redden met tradities die de eeuwen al
hebben doorstaan, of moeten we water bij de wijn doen?
We richten ons in eerste instantie op de twee hoofdrol
spelers, maar stellen ons ook de vraag wat hun stand
punten ons kunnen leren voor de dag van vandaag.

In de veertigdagentijd is er gelegenheid om de textielkunst
van Marjo van der Leeuw te bezichtigen. Haar verstilde
werk past goed in deze periode van stilstaan bij ons eigen
leed en dat in de wereld.
Op twee zaterdagmiddagen zal de kerk hiervoor open zijn.
Van 15.00-15.30 uur is er een moment van stilte, muziek
en bezinning. Dan zullen er gedichten gelezen worden
die aansluiten bij de kunstwerken, en er zal meditatieve
muziek worden gespeeld.

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Margreet van der Meij / t 06-52172290
margreetvandermeij@hetnet.nl
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Vr. 19 maart / 20.00 uur

Film: De dirigent

Theater: Gaan waar geen weg was

Nog in het kader van de Internationale Vrouwendag
draaien wij de bekroonde film ‘De dirigent’. Deze
Nederlandse speelfilm is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Antonia Brico. Eind jaren ’20 was zij de eerste
vrouwelijke dirigent ter wereld. De 24-jarige Antonia
(Christanne de Bruijn) droomt ervan om dirigent te
worden. Niemand neemt haar ambities serieus, maar toch
besluit ze naar Nederland te gaan om haar droom waar
te maken. Daar smeekt ze de befaamde dirigent Willem
Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) om haar les te
geven, maar die ziet haar niet zitten en stuurt haar naar
Berlijn. Een verhaal over vallen en opstaan, en je droom
waarmaken.

Een voorstelling in het verlengde van de lezing, die op
4 maart is gehouden. Paulus wordt onderweg letterlijk
overvallen door het Evangelie. Vanaf dat moment is hij een
warm pleitbezorger hiervan. Jacobus, de broer van Jezus,
is in Jeruzalem de grote bruggenbouwer. Zo weet hij
conflicten in de kiem te smoren en beschermt hij de kleine
gemeenschap van ‘afvalligen’. Dan dreigt ‘die Paulus’ naar
de stad te komen om wat geloofskwesties uit te praten.
‘Het wordt eerder een gevecht van man tot man’, verwacht
Jacobus. Dit kan enorme consequenties hebben voor de
‘Beweging van de Weg’, waar zijn broer de grondlegger van
was. Hij wil de nalatenschap van zijn broer tot het uiterste
beschermen.

MAART

Di. 16 maart / 19.30 uur

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
De Schakel, Wijchen
Info ➜ Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

Spelers ➜ Sander van Voorst en Jan Willem Drost
Muziek ➜ Johan Vaags
Entree ➜ € 5

27

MAART

Vr. 26 maart / 14.30 uur

Do. 1 april / 19.00 uur

Film: I, Daniel Blake

The Passion in Wijchen

Voor deze vastentijd is onze keus gevallen op een
innemende film met sociale problematiek. De 59-jarige
timmerman Daniel Blake moet, na een hartaanval, voor
het eerst van zijn leven een beroep doen op de staat.
Hij probeert zich een weg te banen door het bureau
cratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de
alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen.
Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid
terug.

Een initiatief van de samenwerkende kerken te Wijchen
(de Evangelische gemeente Parousia, de Protestantse
Gemeente Rivierenland Oost en de Parochie De Twaalf
Apostelen).
Jong en oud wordt uitgenodigd om op een speciale manier
stil te staan bij een bijzonder verhaal: The Passion!
19.00 uur
Witte donderdag viering in De Schakel
19.45 uur 	Verzamelen op het kerkplein bij de Antonius
Abt Kerk, Oosterweg 2
20.00 uur
Lichtjestocht met groot kruis
20.30 uur 	Samen kijken naar de landelijke Passion op
tv, locatie De Schakel
Vrij toegankelijk, aansluiten is op ieder moment mogelijk.
Na afloop napraten met een hapje en een drankje.

Emmanuel kerk, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Inloop ➜ vanaf 14.00 uur
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De Schakel, Wijchen
Info ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
➜ T. van der Weegen / t 024-6414814 / t.vanderweegen@ru.nl
➜ Anja de Heus / t 06-27110143 / anjadeheus@hotmail.nl
➜ Renate Neuteboom / t 06-25356750 / info@parousiawijchen.nl
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Wo. 7 en 21 april / 10.00 uur

Lezing: God is niet te vangen

Gesprekskring: De betekenis van
symbolen in ons leven

In vervolg op een drietal avonden in seizoen 2018, nu drie
andere avonden over het boekje van Jan Offringa: ‘God is
niet te vangen’.
Dogma’s in onze kerk vangen God niet. In de praktijk van
alledag gaan we om met wat zin geeft aan ons leven.
Waar is en was ‘God’ te ontdekken en waar niet?
En wie of wat is ‘God’ eigenlijk voor de postmoderne
gelovige?
Twijfel is daarin belangrijk. Aan de hand van interviews met
gelovigen gaat Jan Offringa in op een aantal vraagstukken
op het gebied van zingeving. Achtergrond en levens
ervaring zijn belangrijk in het begrijpen van je bestaan.

De ontluikende magnolia, symbool voor de lente.
Symbolen en rituelen, niet weg te denken uit ons dagelijks
leven. Om er maar eens een paar te noemen: het
V-symbool voor vrede, de ring als teken van trouw, onze
driekleur als uitdrukking van feest of als nationalistisch
symbool, bloemen als symbool van bepaalde gevoelens.
Symbolen verwijzen naar iets, iemand, een gebeurtenis,
relatie, of plaats et cetera. Er zijn ook symbolen die een
diepgaande betekenis in ons leven kunnen hebben.
In twee gespreksochtenden willen we graag met u
verkennen wat symbolen met ons doen, welke symbolen
(in ons persoonlijk leven) van betekenis zijn. Wij stellen
het op prijs als u een eigen voorwerp of symbool mee zou
willen nemen, dat voor u een bijzondere betekenis heeft.

In een drietal avonden gaan we in op fundamentele
vragen, die je als deelnemer stelt aan de hand van dit
boekje.

➜ Data: 6, 13 en 20 april.
Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

APRIL

Vanaf 6 april / 20.00 uur

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Marike Meek / t 024-6416250
marike.meek@gmail.com
➜ Ria Boersma / t 024-6419497 / r.boersma@telfortglasvezel.nl
Aanmelden ➜ marike.meek@gmail.com / maximaal 10 personen
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Do. 29 april / 19.30 uur

Lezing: Het kleine meisje van de hoop

Film: The Boy in the striped Pyjamas

Margriet van der Kooi is theoloog en geestelijk verzorger.
Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan en
is een veelgevraagd spreker. De Franse schrijver Charles
Peguy (1873-1914) spreekt in een lang gedicht over ‘Hoop’
als ‘een klein meisje van niks’. Tussen haar grote zussen
‘Geloof’ en ‘Liefde’ valt ze niet zo op. Toch zijn er heel veel
spoortjes van Hoop te vinden in onze kerk en maatschappij.
De oude woorden die ons eens werden toevertrouwd
blijken nog lang niet zonder betekenis te zijn. Vanavond
proberen we het ‘meisje van de hoop’ te ontmoeten,
ook in ons eigen leven.

‘The boy in the striped pyjamas’ onderscheidt zich van
andere oorlogsfilms doordat hij de Holocaust door de ogen
van een kind laat zien. De naïeve Bruno is acht jaar als
zijn familie van Berlijn verhuist naar het platteland rond
Auschwitz, waar zijn vader ‘belangrijk werk’ doet. Buiten
is er een hoog en lang hek en Bruno denkt dat de mensen
aan de andere kant boeren zijn op een grote boerderij.
Hun werkpakken ziet hij aan voor gestreepte pyjama’s.
Hij gaat stiekem op onderzoek uit en praat door het hek
met leeftijdgenoot Shmuel met wie hij vriendschap sluit.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

APRIL

Di. 13 april / 20.00 uur
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Do. 20 mei / 19.30 uur

Film: De beentjes van Sint Hildegard

Bloemschikken voor Pinksteren

Jan (Herman Finkers) is 35 jaar getrouwd met Gedda
(Johanna ter Steege). Gedda houdt zóveel van Jan dat
hij het er benauwd van krijgt. Ze bepaalt zijn kleding,
vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden.
In de vrijwel volledig Twentstalige film van Johan Nijenhuis
is de vraag hoeveel liefde eigenlijk te veel is en hoeveel
vrijheid een relatie vraagt om die leefbaar te houden.
Een tragikomische film met een boodschap die nog wel
even blijft hangen.

In de aanloop naar Pinksteren wordt dit seizoen op een
creatieve manier afgesloten. Al sinds jaar en dag verzorgt
een bloemengroep, onder leiding van Gonny van Schaik,
de bloemen voor de zondagse viering.
Op 20 mei zal zij haar geheimen van de bloemschikkunst
delen. De deelnemers brengen zelf een plat bord of een
kaarsenplateau mee. Aanmelden is noodzakelijk.

Het Koetshuis, Beuningen
Aanvang: 14.30 uur
Parochiecentrum, Druten
Aanvang: 20.00 uur

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Gonny van Schaik / t 06-10388093
vanschaikdevor@gmail.com

Info ➜ ds. Jan Willem Drost / t 06-48574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Aanmelden ➜ vóór 5 mei, maximaal 10 personen
De materiaalkosten bedragen € 15

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

APRIL / MEI

Vr. 30 april / 14.30 uur en 20.00 uur
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JUNI / JULI

Za. 5 juni / 17.00 uur

Vr. 2 juli / 14.30 uur

Picknickconcert

Film: The Green Book

Samen eten en naar een concert luisteren, dat is een
mooie combinatie. Dat willen we dan ook gaan doen
in een picknickconcert op de Kapelberg. Iedereen die
aanwezig wil zijn, brengt wat te eten mee en het eten
verzamelen we om samen te delen. Tijdens het concert
genieten we van de maaltijd en uiteraard van de muziek.
Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar De Schakel in
Wijchen. Let hiervoor ook op de mededelingen in het
kerkblad en op de website.

Kapelberg, Molenstraat 53, Bergharen
Info ➜ Anja Hulsbergen / t 06-30290304
ahulsbergen@rivierenlandoost.nl
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Een waargebeurd verhaal over een hechte vriendschap
tussen een uitsmijter en een Afro-Amerikaanse concert
pianist. Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is
naar een chauffeur voor zijn reis door de ‘blanke’ staten
van het zuiden, komt hij in contact met een uitsmijter die
juist zonder werk zit. Aan de hand van een speciale reisgids
met informatie over plekken waar Afro-Amerikanen veilig
zijn, wordt de route uitgestippeld. Tijdens deze reis worden
ze geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijk
heden, gevaar en racisme, maar ook met onverwachte
menselijkheid en humor.

Emmanuel kerk, Wijchen
Info ➜ Pastor Andreas Inderwisch / t 06-48256940
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Inloop ➜ vanaf 14.00 uur
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ACTIVITEITEN PER MAAND

➜		 AUGUSTUS 2020

➜ NOVEMBER 2020

28 Film: ‘Demain tout commence’, pag. 6

4 Innerlijke pelgrimage (2/6), pag. 13
5 Creatief: keramiek maken, pag. 16
5	Lezing: ‘Euthanasie, wat betekent het voor
nabestaanden?’, pag. 16
10 Bijbelkring, pag. 7
11 Gesprekskring: ‘Zin in het ouder worden’, pag. 13
11 Agapèviering, pag. 6
12 Creatief: keramiek maken, pag. 16
12 Maatschappelijk café, pag. 8
15 Calvijntheater, pag. 17
17 Close reading just the story, pag. 11
18 Innerlijke pelgrimage (3/6), pag. 13
18 Gesprekskring: ‘Zin in het ouder worden’, pag. 13
19 Creatief: keramiek maken, pag. 16
19 Malariaproject Casey Troy Foundation, pag. 17
20 Film: ‘The two Popes’, pag. 18
25 Agapèviering, pag. 6
26 Lezing: ‘Joodse feesten en gebruiken’, pag. 18
28 Kliederkerk met maaltijd, pag. 9
29 Thomas Treasure, pag. 9
29 Open Leurviering, pag. 10

➜		 SEPTEMBER 2020

2
13
14
15
16
24
26
27
27
28
29
30

Agapèviering, pag. 6
Kerk op schootviering, pag. 7
Bijbelkring, pag. 7
Lezing: ‘Christelijke meditatie’, pag. 8
Agapèviering, pag. 6
Maatschappelijk café, pag. 8
Kliederkerk, pag. 9
Thomas Treasure, pag. 9
Open Leurviering, pag. 10
Bijbelkring, pag. 7
Lezing: Israëlzondag 2020, pag. 10
Agapèviering, pag. 6

➜		 OKTOBER 2020

1 Close reading, just the story, pag. 11
3	Opening expositie Harrie Gerritz,
met lezing en orgelconcert, pag. 11-12
6 Pastoraat in het CWZ, pag. 12
8 Innerlijke pelgrimage (1/6), pag. 13
12 Bijbelkring, pag. 7
14 Gesprekskring: ‘Zin in het ouder worden’, pag. 13
14 Agapèviering, pag. 6
20 Maatschappelijk café, pag. 8
22 Film: ‘Il y a longtemps que je t’aime’, pag. 14
23 Oecumenisch theater: een dorpsklucht, pag. 14
24 Kliederkerk met maaltijd, pag. 9
25 Open Leurviering, pag. 10
27 Close reading, just the story, pag. 11
28 Gesprekskring: ‘Zin in het ouder worden’, pag. 13
28 Agapèviering, pag. 6
29 Informatieavond: Reis naar Iona, pag. 15

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020-2021

➜ DECEMBER 2020

8 Bijbelkring, pag. 7
9 Agapèviering, pag. 6
9	Gesprekskring: ‘Zin in het ouder worden’ (film), pag. 13
10 Film: ‘The two Popes’, pag. 18
16 Christmas Carols, pag. 19
19 Het levende Kerstverhaal, pag. 19
20 Kerk op schootviering, pag. 7
24 Kerstnacht in de stal, pag. 20
27 Top-2000-dienst, pag. 20
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ACTIVITEITEN PER MAAND

➜		 JANUARI 2021

6
12
13
20
20
21
24
27
28
29
31

Agapèviering, pag. 6
Bijbelkring, pag. 7
Maatschappelijk café, pag. 8
Agapèviering, pag. 6
Close reading, just the story, pag. 11
Film: ‘Julieta’, pag. 21
Winterwandeling, pag. 21
Innerlijke pelgrimage (4/6), pag. 13
Oecumenisch leerhuis, pag. 22
Film: ‘Victoria en Abdul’zie pag. 22
Open Leurviering, pag. 10

➜		 FEBRUARI 2021

2
2
3
3
4
9
9
19
21
23
28

Lezing: ‘Mens waar ben je?’, pag. 23
Lezing: ‘Etty Hillesum’, pag. 23
Agapèviering, pag. 6
Close reading, just the story, pag. 11
Oecumenisch leerhuis, pag. 22
Bijbelkring, pag. 7
Informatieavond: Reis naar Taizé, pag. 24
Lezing: ‘Etty Hillesum’, pag. 23
Expositie: ‘Wereldpijn’, pag. 25
Maatschappelijk café, pag. 8
Open Leurviering, pag. 10

➜		 MAART 2021

2
3
4
6
7
9
11
16
16
17
19
23

34

Film: ‘So long my son’, pag. 25
Agapèviering, pag. 6
Lezing: ‘Paulus en Jacobus’, pag. 26
Stilte, muziek en bezinning, pag. 26
Thomas Treasure, pag. 9
Bijbelkring, pag. 7
Innerlijke pelgrimage (5/6), pag. 13
Film: ‘De dirigent’, pag. 27
Maatschappelijk café, pag. 8
Agapèviering, pag. 6
Theater: ‘Gaan waar geen weg was’, pag. 27
Close reading, just the story, pag. 11

25
26
27
28
28
31

Innerlijke pelgrimage (6/6), pag. 13
Film: ‘I, Daniel Blake’, pag. 28
Stilte, muziek en bezinning, pag. 26
Kerk op schootviering, pag. 7
Open Leurviering, pag. 10
Agapèviering, pag. 6

➜ APRIL 2021

1 The Passion, pag. 28
6 Lezing: ‘God is niet te vangen’, pag. 29
7 Gesprekskring: ‘Symbolen in ons leven’, pag. 29
13 Lezing: ‘God is niet te vangen’, pag. 29
13 Bijbelkring, pag. 7
13 Lezing: ‘Het klein meisje van de hoop’, pag. 30
14 Agapèviering, pag. 6
18 Thomas Treasure, pag. 9
20 Lezing: ‘God is niet te vangen’, pag. 29
21 Gesprekskring: ‘Symbolen in ons leven’, pag. 29
28 Agapèviering, pag. 6
29 Film: ‘The boy in the striped pyjamas’zie pag. 30
30	Film: ‘De beentjes van St. Hildegard’ (2 locaties), pag. 31
➜		 MEI 2021

1-9
12
20
26

Reis naar Taizé, pag. 24
Agapèviering, pag. 6
Bloemschikken voor Pinksteren, pag. 31
Agapèviering, pag. 6

➜ JUNI 2021

5
6
9
23

Picknickconcert, pag. 32
Kerk op schootviering, pag. 7
Agapèviering, pag. 6
Agapèviering, pag. 6

➜ JULI 2021

2 Film: ‘The green book’, pag. 32
7 Agapèviering, pag. 6
21 Agapèviering, pag. 6
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GRAAG TOT ZIENS!

De locaties van de deelnemende parochies en de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost:
➜ Protestantse kerk
Kerkplein 7, 6641 BJ Beuningen

➜ De oude dorpskerk
Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur

➜ Het Koetshuis
	Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen

➜ De Schakel - Protestantse kerk
Pius XII Straat 85, 6602 BE Wijchen

(Aanbellen aan de voordeur van de pastorie,
t.o. de Corneliuskerk)

➜ Mamre - Protestantse kerk
Kattenburg 59, 6651 AM Druten

➜ Emmanuel kerk
Homberg 25-37, 6601 XW Wijchen
➜ H. Antonius Abtkerk
Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen

➜ H.H. Ewaldenkerk
Hogestraat 2, 6651 BK Druten
➜ Parochiecentrum
Hogestraat 4, 6651 BK Druten

Bezoek ook eens onze websites:
www.pkn.rivierenlandoost.nl
www.detwaalfapostelen.nl
www.johannesxxiii.nl
www.parochiefranciscusenclara.nl
Hier vindt u de actuele informatie over onze activiteiten.
Ook kunt u deze brochure downloaden via onze websites.
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‘VIEREN!’ is een uitgave van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
i.s.m. de de RK parochies van Wijchen, Beuningen en Druten
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