
HET GELE BOEKJE 
Programma 2022 – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protestantse gemeente 
Driel 

Vloedschuur gemeente 

Heteren 

Protestantse gemeente 

De Voorhof Kesteren 

Hervormde gemeente 
Hemmen 

Vluchtheuvel gemeente 

Zetten  

Protestantse gemeente 

De Rank Zetten 



2 

Inhoud 

1. Wegen met Zegen wandeling ........................................................... 4 

2. De Poppenspeler van Warschau theater ......................................... 6 

3. Filmcafé 1 samenkomen .................................................................. 7 

4. Zingen in de Adventstijd zangmiddag............................................... 8 

5. Stilte-dag  verdiepen ...................................................................... 13 

6. Filmcafé 2  samenkomen ............................................................ 14 

7. LICHT! Museum Krona excursie..................................................... 15 

8.  De stem van vrouwelijke mystici verdiepen................................... 16 

9.  Bezoek synagoge Enschede excursie........................................... 17 

10.  Activiteiten van onze buurkerken ................................................... 18 

Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit, verstrekt u ons daarvoor enkele persoonlijke 

gegevens. In het kader van de privacywetgeving moeten wij u melden wat wij met deze gegevens 

doen. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u en anderen die zich voor de betreffende 

activiteit hebben opgegeven te informeren over deze activiteit. Daarbij hoort ook het voorstellen 

om gezamenlijk te reizen naar de betreffende locatie. 

  

file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648279
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648280
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648281
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648282
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648283
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648284
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648285
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648286
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648287
file:///D:/V&T/2022-2023/programma%202022-2023%20v3%2020%20paginas.docx%23_Toc109648288


3 

 
 

  

  

VOORWOORD 

Voor u ligt de nieuwe editie van ons vertrouwde Gele Boekje. 

Vertrouwd, maar wel anders dan u gewend bent. Allereerst nemen 

Maria Teunissen van Manen (De Rank, Zetten) en Ruud Schotman 

(Vluchtheuvelkerk, Zetten) afscheid van de werkgroep. We danken 

hen hartelijk voor hun jarenlange praktische en plezierige inzet. Voor 

hen zijn helaas nog geen vervangers gevonden. Mocht u onze 

werkgroep willen komen versterken, dan bent u dus van harte 

welkom! 

De volgende verandering ziet u meteen in het Gele Boekje: een 

programma met minder activiteiten dan u gewend bent. Dit heeft 

mede te maken met de kleiner geworden werkgroep. Wij hebben 

ervoor gekozen om dit seizoen vooral in te zetten op die activiteiten 

waarvan we uit ervaring weten dat deze bij u populair zijn. We 

trappen het VIS-seizoen dit jaar letterlijk af met een wandeling, de 

start van de nieuwe pelgrimsroute Wegen met Zegen vanuit de 

Antonius van Paduakerk in Nijmegen. Elke maand lopen we een 

etappe. Een week later kunt u genieten van de prachtige 

theatervoorstelling ‘De Poppenspeler van Warschau’, van Trio Wilde 

Eend. We misten afgelopen seizoen één Filmcafé, maar halen dat 

komend seizoen in met twee inspirerende films. Wat we voor het 

tweede achtereenvolgende jaar ook gemist hebben, was de 

Adventszang, dus deze hebben we weer op ons programma gezet, in 

de hoop dat het nu wél door kan gaan. Wat is er nou fijner dan met 

z’n allen te zingen, in het hartje van het donkerste seizoen, met de 

hoop op lichtere tijden? Verder staan er twee excursies op het 

programma en een boeiende avond op Internationale Vrouwendag 

over de invloed van vrouwelijke mystici, en wat we daar in deze tijd 

mee kunnen. Wat tenslotte ook nieuw is, is een pagina met 

verwijzingen naar de activiteiten van onze ‘buren’ in Rhenen, Elst en 

Heteren. 

Veel VIS-activiteiten worden u kosteloos aangeboden. Dat betekent 

echter niet dat het programma kosteloos is. Daarom stellen wij een 

vrijwillige bijdrage in het vertrouwde Gele Busje of op onze 

bankrekening (zie achterzijde) altijd op prijs.  

De VISsers presenteren met trots dit nieuwe programma. We hopen 

op een boeiend seizoen met véél Verdieping, Inspiratie, en 

Samenkomen! 

Namens de Regionale Werkgroep VIS, Marijke van Dijk 
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1. Wegen met Zegen wandeling 

Met ingang van 15 mei 2022 is de eerste 

pelgrimsroute door de Over-Betuwe een 

feit: Wegen met Zegen. Deze pelgrimsroute 

is meer dan een wandeling door het 

Betuwse landschap. De route neemt u mee 

langs oude landweggetjes, waterloopjes, 

boomgaarden, kastelen en vergezichten 

over de rivier. 

Tijdens het wandelen wordt u uitgenodigd om stil te staan bij 

wat belangrijk is in uw leven, om wat u hebt meegemaakt 

opnieuw te wegen of betekenis te geven. Om uw hoofd en hart 

leeg te maken en vervolgens te vullen met wat waardevol is 

voor u en voor hen die u lief zijn. 

De pelgrimsroute is in totaal 155 kilometer lang en bestaat uit 

11 etappes, variërend tussen 11 en 17 kilometer. De start is  

vanuit de Antonius van Paduakerk in Nijmegen en daar eindigt 

de route ook. 

VIS biedt u de gelegenheid om deze tocht samen met anderen 

te lopen. Daartoe zullen we elke eerste zaterdag van de 

maand een etappe met elkaar lopen, vanaf 1 oktober 2022 tot 

5 augustus 2023. U kunt elke keer beslissen of u mee loopt. 

Op zaterdag 1 oktober 2022 zal in de Antonius Van Padua kerk 

voorafgaand aan de eerste etappe, de officiële startceremonie 

die bij deze pelgrimstocht hoort, plaatsvinden. Een unieke 

gebeurtenis!  

Ook zal op een aantal plekken nog een korte ceremonie of 

overdenking zijn en is er de mogelijkheid om enkele kerken en 

kapellen te bezichtigen die speciaal worden opengesteld. Op 

de meeste etappes zullen we onderweg pauzeren bij een 

restaurant. Als dit niet mogelijk is, verneemt u dit van tevoren. 
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VIS biedt u de mogelijkheid om bij aanmelding vóór 15 
september het bijbehorende wandelboekje tegen het  
gereduceerde tarief van € 15,-- aan te schaffen. Het wandel-
boekje ontvangt u bij aanvang van de eerste wandeling.  

Just Bennis, lid van de werkgroep Wegen met Zegen, begeleidt 

elke etappe.  

Let op: aanmelding voor dit programma doet u uitsluitend via 
justbennis@gmail.com. U dient zich elke keer als u een 
etappe mee wilt lopen bij hem op te geven. Ongeveer een 
week voorafgaande aan de door u opgeven etappe ontvangt u 
een bevestigingsmail met daarin alle informatie omtrent de 
verzameltijd, -plaats en het vervoer naar de startlocatie van de 
desbetreffende etappe. We blijven iedere etappe als groep bij 

elkaar. 

 

Datum Etappe Afstand 

1 oktober 2022   1 Nijmegen naar Oosterhout 11,0 km 

5 november 2022   2 Oosterhout naar Valburg 15,0 km 

3 december 2022   3 Valburg naar Zetten 15,0 km 

7 januari 2023   4 Zetten naar Heteren 15,5 km 

4 februari 2023   5 Heteren naar Driel 15,0 km 

4 maart 2023   6 Driel naar Elst 11,6 km 

1 april 2023   7 Elst naar Huissen 14,2 km 

6 mei 2023   8 Huissen naar Doornenburg 13,9 km 

3 juni 2023   9 Doornenburg naar Gendt 12,1 km 

1 juli 2023 10 Gendt naar Ressen 17,4 km 

5 augustus 2023 11 Ressen naar Nijmegen 14,3 km 

 

Datum      : Elke 1e zaterdag van de maand 

Tijd           :  ± 10.00 uur vertrek wandeling 

Plaats       : Zie schema hierboven  

 

 

 

mailto:justbennis@gmail.com


6 

 

 

 

2. De Poppenspeler van Warschau theater 

Theatervoorstelling 

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind 
als je er middenin zit? Trio Wilde Eend speelt het verhaal van 
de joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in het getto van Warschau moest overleven. In 
alle ellende weet Mika met zijn poppenspel mensen wat 
vrolijkheid én hoop te bieden. Levens van vriend en vijand in 
het getto verweven zich. Een vertelling over hoe de hoop 
levend blijft, zelfs in tijden van oorlog en chaos. 

Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt ook kleur door 
ontroerende Oost-Europese melodieën en meeslepende 
improvisaties op viool, accordeon en klarinet. 

 
 

Trio Wilde Eend o.l.v Gottfrid van Eck (l) 

Inloop met koffie v.a. 19.30 uur. De voorstelling duurt 75 
minuten. Na afloop is er een hapje en drankje en gelegenheid 
om na te praten. 

 

Datum      : zondag 9 oktober 2022 

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats       : De Voorhof, Kesteren 
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3. Filmcafé 1 samenkomen 

Dit jaar worden in het filmcafé twee films vertoond. Bij filmcafé 

1 hopen we alsnog de film Philomena te laten zien. Vanwege 

de coronamaatregelen werd het vertonen van deze film in het 

afgelopen seizoen afgelast.  

Thema: ‘Adoptie en identiteit’ belicht vanuit het perspectief van 

de moeder. 

Philomena (GB, Stephen Frears 2013) 

In het katholieke Ierland van de jaren vijftig moest de Ierse 

Philomena haar kind voor adoptie afstaan. Vijftig jaar later reist 

ze naar de Verenigde Staten om hem te vinden. De hoofdrol 

Philomena wordt gespeeld door Judi Dench, ‘in topvorm’.  

 

 

Rob Hoekstra, o.a. regisseur van theatergezelschappen, leidt 

de film in en verzorgt het nagesprek. 

 

Datum      : vrijdag 18 november 2022  

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats       : De Vloedschuur, Heteren 
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4. Zingen in de Adventstijd zangmiddag 

Wat is er mooier, dan in deze donkere dagen van verwachting 
samen te zingen, te luisteren naar orgelmuziek, en uit te kijken 
naar Kerst? In het Liedboek van 2013 telt de rubriek 
‘Adventstijd’ 34 liederen (432 t/m 466). Niet al deze liederen 
zijn even bekend. Al zingend gaan we op de middag van 
Eerste Advent een aantal bekende en minder bekende 
Adventsliederen zingen. Ook een keur aan Kerstliederen, uit 
het Liedboek en uit andere bundels en tradities, staat op het 

programma.  

 

Cees Meijering speelt voor ons op het Conacher orgel van de 
fraai gerestaureerde middeleeuwse kerk van Driel.  
Cees studeerde bij Jaap Zwart (orgel) en Jan Bonefaas (orgel 
en koordirectie) en was dirigent voor verschillende koren. Hij 
heeft met zijn koren diverse CD’s uitgebracht, waarbij zijn 
voorliefde voor de Engelse koortraditie sterk naar voren komt. 
Cees is als vaste organist verbonden aan verschillende kerken 

in de Betuwe.  

 

Datum      : zondagmiddag 27 november 2022 

Tijd           : 15.00 – 16.30 uur  

Plaats       : Protestantse Kerk, Driel 
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zondag 9 oktober 2022, 20.00 uur 

De Voorhof, Kesteren 

Theatervoorstelling 

 

De Poppenspeler van Warschau 

 

 
 

Trio Wilde Eend o.l.v Gottfrid van Eck (l) 

 

zie activiteit 2 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

Voor de organisatie is het fijn als u zich opgeeft 
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AANMELDINGSFORMULIER    inleveren vóór 25 september 2022 

Voor activiteit 1 Wegen met Zegen, meldt u zich aan bij Just Bennis 

(justbennis@gmail.com).  

Voor de overige activiteiten kunt u zich opgeven via de website 

www.gele-boekje.nl met de knop inschrijven, of u kunt dit formulier 

inleveren bij een van de leden van de werkgroep (zie achterzijde van 

dit boekje voor de adressen), of opsturen per e-mail naar 

aanmeldengeleboekje@gmail.com. 

Zowel op de website als op het formulier kunt u aangeven aan welke 

activiteit en met hoeveel personen u wilt deelnemen.  

 

Vermeld a.u.b. altijd uw telefoonnummer en e-mailadres (indien u dit 

heeft) in verband met correspondentie. 

Nr Aantal 
pers. 

Datum Onderwerp Bijzonderheid 

1  v.a. 1-10 Wegen met Zegen maandelijks 

2  9-10-22 De Poppenspeler van Warschau  

3  18-11-22 Filmcafé 1  

4  27-11-22 Zingen in de adventstijd zondagmiddag 

5  21-1-23 Stilte dag dagprogramma 

6  27-1-23 Filmcafé 2  

7  24-2-23 LICHT! Museum Krona excursie 

8  8-3-23 Vrouwelijke mystici  

9  9-5-23 Bezoek synagoge Enschede excursie 
 
 

 

 

 

 

 

 

Naam:..………………………………………………………………………………..………….. 

Adres:……………………………………………………..….Plaats……..…………..………… 

Telefoon:……..……………………………………. aanvraag vervoer   aanbod vervoer 

E-mail:…………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:justbennis@gmail.com
http://www.gele-boekje.nl/
mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
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aanmeldengeleboekje@gmail.com . 
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activiteit en met hoeveel personen u wilt deelnemen.  

Vermeld a.u.b. altijd uw telefoonnummer en e-mailadres (indien u dit 
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Nr Aantal 
pers. 
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1  v.a. 1-10 Wegen met Zegen maandelijks 

2  9-10-22 De Poppenspeler van Warschau  

3  18-11-22 Filmcafé 1  
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7  24-2-23 LICHT! Museum Krona excursie 

8  8-3-23 Vrouwelijke mystici  

9  9-5-23 Bezoek synagoge Enschede excursie 
 
 

 

 

 

 

 

 

Naam:..………………………………………………………………………………..………….. 

Adres:……………………………………………………..….Plaats……..…………..………… 

Telefoon:……..……………………………………. aanvraag vervoer   aanbod vervoer 

E-mail:…………………………………………………………………………………………….. 

mailto:justbennis@gmail.com
http://www.gele-boekje.nl/
mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
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Elke eerste zaterdag van de maand 

vanaf oktober 2022 tot en met augustus 2023 

 

Wegen met Zegen 

Een pelgrimsroute door de Over-Betuwe in 11 etappes 

 
 

 

zie activiteit 1 

www.wegenmetzegen.nl  

 

Voor alle activiteiten geldt: 

voor de organisatie is het fijn als u zich vooraf opgeeft 

  

http://www.wegenmetzegen.nl/
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5. Stilte-dag  verdiepen 

Stilte is de basis voor luisteren 

naar de vogels en de wind 

naar jezelf en naar de ander 

Stilte laat je kijken 

naar de planten en de wolken 

naar wat er in jezelf 

en om je heen gaande is 

stilte maakt opmerkzaam 

opent en geeft ruimte 

voor het verwachte en onverwachte 

Stilte is op heel verschillende manieren te vinden. Het is te 

vinden in niet spreken, maar ook in de ruimte tussen de 

woorden. Het is te vinden in stil zitten, maar ook in beweging 

zijn. Het is te vinden in vragen, maar ook in alle vragen los 

laten. Het is te vinden in een speciale dag in de kerk in Driel. 

 

De stilte-dag van VIS heeft een programma met een aantal 

vaste momenten; gebeden en maaltijden. Daarnaast zijn er 

vrije keuzeonderdelen, onder andere: 

1. De stilte in het psalmzingen van de kloostertraditie 
2. Lezen met het hart 
3. Meditatief wandelen 
4. Meditatief tekenen of schilderen 

De stilte-dag begint om 7.00 uur met een ochtendgebed in de 

kerk en sluit af met het avondgebed om 17.00 uur. 

Er kunnen maximaal 20 mensen aan deelnemen. Voor ontbijt 

en lunch wordt gezorgd. 

Ds Ella Kamper verzorgt deze Stilte-dag. Zij is predikant van 

Protestantse Gemeente Driel en de Vloedschuurgemeente 

Heteren.  

Datum      : zaterdag 21 januari 2023 

Tijd           : 07.00 – 17.30 uur 

Plaats       : Protestantse Kerk, Driel 
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6. Filmcafé 2  samenkomen 

 

In het tweede filmcafé wordt de film Denial vertoond.  
 
Het is een belangrijke film die tot nadenken stemt over 
waarheid, werkelijkheid en je individuele positie daarin.  

 

Denial (GB, Mick Jackson 2016) 

De twee topacteurs Rachel Weisz en Timothy Spall spelen in 

een maatschappelijk duel dat van het begin tot het einde boeit. 

Het verhaal gaat over interpretatie van de Joodse 

geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog en bovenal over 

vrijheid. Mag je alles zeggen wat je denkt of vindt? Een 

belangrijke en intrigerende film, juist in deze tijd. 

 

 

 

Rob Hoekstra, o.a. regisseur van theatergezelschappen, leidt 

de film in en verzorgt het nagesprek. 

 

Datum      : vrijdag 27 januari 2023   

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats       : De Vloedschuur, Heteren 
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7. LICHT! Museum Krona excursie 

In Museum Krona (voormalig Museum voor Religieuze Kunst) 
is van 11 december 2022 tot 10 april 2023 een thematische 
expositie over LICHT. Licht, aanwezig en toch ongrijpbaar, is al 
eeuwenlang symbool voor het spirituele. De betekenis van licht 
wordt in deze tentoonstelling geïllustreerd met prachtige 
kunstwerken vanaf de middeleeuwen tot heden. Eigentijdse 
kunstenaars als James Turrell, Olafur Eliasson, Ann Veronica 
en de Children of the Light laten ons het licht letterlijk ervaren. 

 

Museum KRONA is gevestigd in het mooie klooster in Uden. 
Ontvangst is om 13.30 uur in museumcafé de Refter met 
koffie/thee en wat lekkers.  
Vervolgens zal kunsthistorica Marijke van Dijk u rondleiden 
door de tentoonstelling en vertellen over de thematiek van het 
licht en de verschillende werken en hun makers.  

Wie een museumkaart heeft, graag meenemen om de 
toegangskosten te drukken. Reiskosten en consumpties zijn 
voor eigen rekening. Wilt u bij opgave vermelden of u kunt 
rijden of wilt meerijden? Maximum aantal deelnemers: 30. 

 
Datum      : vrijdagmiddag 24 februari 2023 

Tijd           : 13.30 – 17.00 uur 

Plaats       : Museum KRONA, Uden (meer info na aanmelding) 
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8.  De stem van vrouwelijke mystici verdiepen 

De Duitse theoloog Karl Rahner zei bijna dertig jaar geleden 
“De christen van de toekomst zal een mysticus zijn, of niet 
zijn”.  Binnen het christendom heeft de mystiek oude papieren. 
Vooral in de middeleeuwen is er een grote toename van wat 
we nu mystieke geschriften noemen. Opvallend is dat dit 
religieuze landschap van mystici vooral werd bewoond door 
vrouwen: begijnen, vrouwen in kloosters, of vrouwen die zich 
verbonden hadden met een religieuze orde als de dominicanen 
en franciscanen. In de toenmalige maatschappij die werd 
beheerst door oorlogen, epidemieën en grote maatschappelijke 
veranderingen, brachten zij hun eigen unieke vrouwelijke stem 
naar voren. Van vrouwen als bijvoorbeeld Mechthild van 
Maagdenburg, Margarete Porete en Catharina van Siena 
kunnen we vandaag de dag nog hun geschriften lezen.  
Wie even de moeite neemt om door de middeleeuwse taal 
heen te kijken, maakt kennis met een verfrissende kijk op de 
mens, kerk, maatschappij en God. 

Het zijn vrouwen met een 
boodschap die voor ons, op 
Internationale Vrouwendag en in 
deze tijd van opnieuw oorlogen, 
epidemieën en grote maat-
schappelijke veranderingen, nog 
steeds relevant is. Wat kunnen 
wij van hen leren? 
 
 
 
Marga Zwiggelaar o.p. is dominicanes in Nijmegen. Zij doet bij 
het Titus Brandsma Instituut onderzoek naar de 
vrouwenmystiek in de hoge middeleeuwen, waaronder de 
begijnenmystiek.  

 

Datum      : woensdag 8 maart 2023 

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats       : Zendingslokaal, Hemmen 
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9.  Bezoek synagoge Enschede excursie 

Twee jaar geleden stond eindelijk de synagoge van Enschede 
op het programma. Het zou de apotheose worden van een 
programmaonderdeel van V&T/VIS, bedoeld als afsluiting van 
een periode van bijna 25 jaar waarin Wim de Zeeuw deze 
excursies organiseerde. Helaas gooide corona roet in het eten. 
Nu, na twee jaar doen we een nieuwe poging en hopen we dat 
deze excursie alsnog door zal kunnen gaan.  
 
Symbolische 
mozaïeken, wervelend 
smeedwerk en 
prachtige versieringen 
maken de synagoge in 
Enschede tot een 
bijzondere belevenis. 
Het gebouw werd in 
1928 gebouwd naar 
ontwerp van de 
Nederlandse architect 
Karel de Bazel.  
 
Een hoogtepunt is de grote sjoel met de negen meter hoge 
koepel en een enorme bronzen lichtkroon. Mozaïeken van 
Venetiaans glas bedekt met bladgoud geven de ruimte extra 
glans. Bijzonder is dat vrijwel het hele interieur, tezamen met de 
kostbare voorwerpen, ongeschonden de Tweede Wereldoorlog 
heeft doorstaan. 
 
We reizen met eigen auto’s. De reiskosten zijn voor eigen 
rekening. Wij vragen een eigen bijdrage van € 10,-- voor 
rondleiding en consumpties.  
Wilt u bij opgave vermelden of u kunt rijden of wilt meerijden?  

Na aanmelding ontvangt u meer informatie. 

 

 

Datum      : dinsdag 9 mei 2023 

Tijd           : vertrek 8.45 uur van De Rank, Zetten 

Plaats       : Enschede  
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Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1, 391 EA Rhenen 

Eindelijk volwassen. Wijsheid van de tweede levenshelft. 
Een inleiding door wetenschapper, schrijver en ‘oudere-in-
opleiding’ Frits de Lange, afgewisseld met eigenwijze en 
ontroerende songs over wijsheid en ouderdom, gezongen door 
Eessa Frieman. Woensdag 12 oktober 2022, 20.00-22.00 uur. 

Job. Dr. Jaap van Dorp, bijbelvertaler en oudtestamenticus 
gaat met ons in gesprek over de vraag hoe het Bijbelboek Job 
troost en inspiratie kan bieden bij ingrijpende gebeurtenissen in 
het leven. Woensdag 2 november 2022, 20.00-22.00 uur. 
 
Meer informatie op www.pknrhenen.nl/ontmoetingskerk/ . 

Protestante Gemeente Elst, Sint Maartenstraat 32B,          
6661 DA Elst 
 
De Protestante Gemeente Elst biedt door het jaar heen een 
afwisselend programma in het kader van Vorming en 
Toerusting. U vindt het op de website www.pg-elst.nl/, onder 
‘agenda’. Alle activiteiten staan daarop onder hun eigen kleur, 
die u kunt aanklikken voor meer informatie. Tevens liggen er 

folders in uw eigen kerk. 

Herberg De Aandacht, Kerkplein 1, 6666AK Heteren 

Herberg De Aandacht wil ruimte geven aan mensen op zoek 
naar zingeving en spiritualiteit, naar rust en stilte, naar een 
goed gesprek. De Herberg vindt haar inspiratie in de 
Benedictijnse traditie. Een initiatief van de R.K. Parochie H. 
Maria Magdalena. Informatie: www.herbergdeaandacht.nl/. 

U bent van harte welkom bij onze buren. En uiteraard zijn de 

buren net zo welkom bij ons! 

 

 

 

 

 

10.  Activiteiten van onze buurkerken 

http://www.pknrhenen.nl/ontmoetingskerk/
http://www.pg-elst.nl/
http://www.herbergdeaandacht.nl/
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Wetenswaardigheden 
 
Dit programma gaat uit van: 
• Protestantse gemeente Driel 
• Vloedschuur gemeente  Heteren 
• Vluchtheuvel gemeente Zetten 
• Protestantse gemeente De Rank Zetten 
• Hervormde gemeente Hemmen 
• Protestantse gemeente De Voorhof Kesteren 

 

Locaties waar de activiteiten plaatsvinden: 
Driel: Ons Gebouw  Ausemsstraat 3 6665DL 026-4722849 
Heteren:  De Vloedschuur Kerklaan 4a 6666HP 026-4720077 
Zetten: Vluchtheuvelkerk naast Bakkerstraat 15 6671 AA 
Zetten: De Rank  Hoofdstraat 3 6671CB 0488-454642 
Hemmen: Zendingslokaal Kerkplein 3 6672LB 0488-451862 
Kesteren:  De Voorhof  Nedereindsestraat 30c 4041XG 0488-482606 
 
Website: www.gele-boekje.nl 
e-mail:  aanmeldengeleboekje@gmail.com 
 
Bankrekening: NL54INGB0000456500 

t.n.v. Werkgroep Vorming en Toerusting te Kesteren 
 

Leden van de Regionale Werkgroep Verdiepen, Inspireren, 
Samenkomen (VIS): 
• Hans Brinkman  Protestantse gemeente Driel 
  (026-3340915)  e-mail: v-en-t@pkndriel.nl 

• Foluke Quist - Wessel              Vloedschuurgemeente Heteren 
  (06-25401772)  e-mail: foluke.quist@gmail.com 

• Trudy Bennis - de Jager Hervormde Gemeente Hemmen 
  (06-14539250)  e-mail: trudybennisdejager@gmail.com 

• Marijke van Dijk  Protestantse gemeente De Voorhof Kesteren 
  (06-12195936)  e-mail: ateliermarijke@gmail.com 

  

 


