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Voorwoord 
 
Voor u ligt het nieuwe jaarprogramma van de regionale werkgroep 

Vorming en Toerusting  voor 2018-2019. De activiteiten van 

Vorming en Toerusting zijn gestart omstreeks 1970, door de 

Streekgemeente Midden-Betuwe. Oorspronkelijk voor de vorming, 

verdieping, lering en vermaak van leden van de betreffende 

kerken en later voor alle belangstellenden.  

Vanaf 1992 wordt het jaarprogramma gepubliceerd en vanaf 2007 

gebeurt dat onder de naam “Het Gele Boekje”. We bestaan nu 

dus al meer dan 25 jaar. De afgelopen 15 jaar heeft Marry de 

Groot – de Bruin een spilfunctie functie vervuld in de werkgroep. 

Zij verlaat de werkgroep. Wij danken haar voor het vele werk dat 

zij voor de regionale vorming en toerusting heeft gedaan.  

De werkgroep bestaat uit leden van de zes deelnemende kerken. 

Zij stelt elk jaar een programma samen uit actuele maatschap-

pelijke onderwerpen, alsmede kerkelijke en levensbeschouwelijke 

onderwerpen. In de vorm van lezingen, gesprekken, films en 

excursies. Ook is er steeds ruimte voor uitingen van creativiteit. 

Jaarlijks start het programma in september met een professionele 

voorstelling, Dit jaar is de openingsvoorstelling DE GRENS van 

Ekaterina Levental. 

De activiteiten zijn vrij toegankelijk, wij vragen een vrijwillige 

bijdrage aan het eind van de avond. Koffie en thee is op locatie te 

verkrijgen voor € 0,80. 

De komende activiteiten staan vermeld in de kerkbladen en de 

regionale kranten. In dit gele boekje staat het gehele 

jaarprogramma. Wij nodigen u uit om u nu reeds op te geven voor 

de avonden die u wilt bezoeken. Geeft u daarbij ook aan of u 

vervoer naar de locatie aanvraagt of aanbiedt. Als er voldoende 

aanmeldingen zijn, ontvangt u in week voorafgaand aan de 

activiteit per email een lijst van de deelnemers. Ook zonder 

opgave vooraf bent u welkom. 

We ontmoeten u graag op onze V&T-activiteiten. 

 

Met de hartelijke groeten, namens de werkgroep V&T,  

Ruud Schotman   
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1. De Grens openingsvoorstelling 

Indrukwekkend migratieverhaal van een gevierde mezzo-

sopraan en harpiste 

Muziektheatervoorstelling De 

Grens is gebaseerd op 

dagboekfragmenten van Ekaterina 

Levental, uit de periode waarin ze 

als 16-jarige vluchteling aankwam 

in Nederland.  

 

 

In een indrukwekkende onewomanshow vertelt ze over haar 

zoektocht naar een nieuwe identiteit in diverse opvang-

kampen. 

We zien Nederland door de ogen van een buitenstaander, met 

veel humor en begrip. Ekaterina laat op ontroerende en 

confronterende wijze zien hoe het leven is in een 

niemandsland, als hoop het enige is dat rest. 

De Grens is het vervolg op de succesvolle solovoorstelling De 

Weg. Daarin vertelt zangeres en harpiste Ekaterina Levental 

over haar vlucht uit de voormalige Sovjet-Unie. Een weg die 

eindigt in een veilig politiebureau op de Wallen in Amsterdam. 

De Grens begint daar waar De Weg eindigt.  

Een jonge vrouw, die vecht voor haar bestaan, dwars door 

grenzen, voorbij het oordeel. Ekaterina vertelt, speelt, zingt en 

begeleidt zichzelf op de harp. De Grens vertelt je een 

waargebeurd en hoopvol verhaal, opgetekend aan de rand van 

Nederland, met humor en prachtige muziek. 

 

Datum      : Zondag 30 september 2018 

Tijd           : 20.00 uur (19.30 uur zaal open) – 21.15 uur 

Plaats       : De Voorhof, Kesteren 
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2. Utrecht en de Joden excursie 
 

In tegenstelling tot Amsterdam heeft Utrecht nooit een grote en 

markante joodse gemeenschap gehad. Waar Amsterdam joden 

al eind 16e eeuw toeliet als inwoners, duurde het in Utrecht tot 

1789 voor joodse inwoners mondjesmaat werden toegelaten. 

De synagoge is het hart van de joodse gemeenschap. Ze wordt 

niet alleen gebruikt als gebedshuis maar ook als leerhuis, 

school en plaats van samenkomst. Voor de Asjkenazische 

(‘Hoogduitse’) joden is het dan ook de ‘sjoel’.  

Vanaf het station wandelen wij naar Magdalenastraat, waar de 

huidige sjoel is gevestigd. Na ontvangst en een verhaal over de 

joodse geschiedenis in Utrecht, vervolgen wij onze wandeling 

door de eeuwen op weg naar de ‘Rechtbank’ (‘het beste terras 

van Utrecht‘), waar we de lunch gebruiken. Daarna via het 

Domplein (Academiegebouw) naar o.a. de residentie van de 

hertog van Alva, Lodewijk Napoleon en andere interessante 

punten in deze boeiende stad.   

Reis- en lunchkosten zijn voor eigen rekening. Na aanmelding 

ontvangt u nadere details. 

 

  

Wim de Zeeuw organiseert deze excursie. Hij is lid van de 

Rank en leidt al vele jaren voor V&T excursies naar het Joodse 

erfgoed in Nederland. Rob Kalle is onze gids in Utrecht.  

 

Datum      : Woensdag 10 oktober 2018  

Tijd           : Vertrek station Zetten 9.06 u, Rhenen 9.40 u 

Bijdrage       :  € 5,-- per persoon 

 

 

 

Monument bij het 

Spoorwegmuseum waar 

1400 joden werden 

weggevoerd van wie 

ruim 1200 vermoord. 
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3. De wereld op je bord lezing en gesprek 

 
 De wereld op je bord - over de waarden van voedsel 

De laatste jaren horen en lezen we veel over ons eten. Steeds 

meer mensen worden zich ervan bewust dat ze van hun 

dagelijkse boodschappen maar weinig weten. Welk verhaal 

steekt achter de producten? Uit welke delen van de wereld 

komen ze vandaan? Hoe duurzaam zijn ze verbouwd, verwerkt 

en vervoerd? ‘Je bent wat je eet’ is een veel gebruikte term en 

niet zonder reden, want wat we in onze mond stoppen geeft 

aan hoe we in het leven staan.  

Tjirk van der Ziel vertelt hoe eten alles met onze identiteit en 

waarden te maken heeft. Zo verbindt voedsel ons met de 

natuur, maar ook met onze medemens dichtbij en veraf. Hij laat 

zien dat in de Bijbel verrassende wijsheden staan die ook 

vandaag in onze moderne wereld van toepassing zijn... 

We willen graag een gezondere wereld: als consument kunnen 

we daarin het verschil maken. 

Tjirk van der Ziel vertelt hoe 

voedsel alles met onze 

kernwaarden te maken heeft en 

laat tevens zien dat in de Bijbel 

verrassende wijsheden staan die 

ook vandaag, en in onze situatie 

van toepassing kunnen zijn. 

  

Tjirk van der Ziel is docent aan de Christelijke Hogeschool Ede 

en werkt tevens als onderzoeker bij The Food Research 

Company. 

gastcolleges aan de Evangelische Hogeschool over 

duurzaamheid, gerechtigheid en barmhartigheid. 

 

 

 

Datum      : Woensdag 17 oktober 2018  

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur  

Plaats       : De Vloedschuur, Heteren 
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4. Vreemd en bizar leerhuis 
 

Soms lees je Bijbelverhalen die voor ons heel vreemd of bizar 

zijn. Teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen 

en waarden, onze rechtsorde, onze humaniteit. Zeker als God 

ook in zo’n verhaal genoemd wordt, roept dat heel veel vragen 

op. Wat moeten we ermee? Moeten we zulke teksten maar 

overslaan en negeren, of is het mogelijk om er een boodschap 

voor deze tijd in te ontdekken?  

Dat laatste probeert Piet Schelling in zijn 

boek “Vreemd en bizar, Lastige 

bijbelverhalen”. Hij geeft hierin een 

handreiking voor het lezen en begrijpen 

van deze verhalen en hij geeft 12 

voorbeelden van vreemde verhalen.  

We gaan in drie bijeenkomsten met dit 

boek aan de slag. De eerste avond 

bespreken we zijn handreiking voor het 

lezen van Bijbelverhalen. Daarna 

zoeken we samen een paar verhalen uit 

om dieper op in te gaan.  

 

Het verdient aanbeveling om het boek 

zelf van tevoren aan te schaffen. Het 

boek kost € 12,50. 

Hanja van Essen is predikant in de protestantse gemeente De 

Rank te Zetten. 

 

 

 

Datum      : Donderdag 1, 15 en 29 november 2018 

Tijd           : 20.00 - 22.00 uur  

Plaats       : De Rank te Zetten 
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5. Oogst van het jaar vieren 

Op 7 november 2018 vieren we de oogst van het jaar. Op een 

interactieve en creatieve manier geven we daar uiting aan in 

een kerkdienst die volgt op een gezamenlijke maaltijd in de 

kerk in Hemmen.  

In die dienst staan we stil bij de oogst van dit seizoen; bij wat 

gegroeid is en gebloeid heeft, en bij de gaven van het land.  

We kijken ook terug op onze eigen ‘persoonlijke oogst’ en 

vieren we wat we ontvingen en waarvoor we dankbaar zijn. 

Wilt u deelnemen aan de maaltijd, geeft u zich dan van tevoren 

op. Wij zamelen die avond ook levensmiddelen in voor de 

Voedselbank in Overbetuwe-Nijmegen. Neemt u iets mee? 

 

 

Ds Aafke Zaal is predikant van de Hervormde gemeente te 

Hemmen.  

Trudy Bennis -de Jager is zelfstandig loopbaancoach en lid van 

de werkgroep V&T. 

 

Datum      : Woensdag 7 november 2018 

Tijd           : 19.00 uur (dienst om 19.30 uur)  

Plaats       : Hervormde Kerk, Hemmen 
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6. Vrede kun je leren inleiding en gesprek 

Vrede kun je leren. De terreuraanslagen in Europa van de 

afgelopen jaren kunnen we ervaren als onveilig, als oorlog. 

Een dreiging waartegen we ons niet echt kunnen beschermen. 

Waar we wel invloed op hebben, is hoe we hiernaar kijken en 

hoe we ermee omgaan. 

Aan de hand van denkers over geweldloze communicatie 

worden we deze avond ingeleid in het vak van Vrede. 

Vrede ontstaat en groeit bij ‘mentale hygiëne’. Hieraan moet je 

net zo hard en toegewijd werken als aan fysieke hygiëne. 

Voorbeelden komen aan de orde over mindfulness, geweldloze 

communicatie en compassie, op school, op het werk en thuis. 

Ds. Martin de Jong neemt de deelnemers mee in bovenstaand 

gedachtengoed. Met elkaar gaan we in gesprek over het 

belang, de bruikbaarheid en de persoonlijke praktijk van 

mentale hygiëne. We willen ons met elkaar verdiepen in de 

vrede die met ons is.   

Aandacht voor de ziel en het 

verlangen van de mens, is 

eigen aan het christelijk geloof. 

Deze aandacht kunnen we 

elkaar in stilte en in gesprek 

geven en beleven.  

 

 

 

 

Ds. Martin de Jong is consulent 

van de Vluchtheuvelgemeente. 

Datum      : Woensdag 21 november 2018  

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur  

Plaats       : Zendingslokaal Hemmen 
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7. Filmcafé kijken en beleven 

Dit jaar in het Filmcafé twee recente films over een vraag die 

we allemaal kennen uit onze nabije omgeving: wat gebeurt er 

met je leven als je ernstig ziek wordt? Hoe verandert je kijk op 

de wereld? In welke mate verandert je leven? En hoe gaat je 

omgeving daarmee om?  

Still Alice (Richard Glatzer, 2014) 

Alice heeft een actief leven met een gezin 

en een mooie wetenschappelijke carrière, 

tot ze op een dag ziek wordt. Vroegtijdige 

dementie. Deze film, met een prachtige 

hoofdrol voor Julianne Moore, vertelt het 

verhaal van een vrouw en haar directe 

omgeving in verwarring.  

 

TRUMAN (Cesc Gay, 2015) 

Als Tomás verneemt dat zijn 

jeugdvriend Julián terminaal ziek is, 

reist hij naar hem toe. Hij staat 

onaangekondigd op de stoep en samen 

beleven ze enkele dagen in de stad 

Madrid. Een warm en menselijk drama 

over twee vrienden die ongemakkelijk 

zijn met de situatie van leven en dood.  

 

Rob Hoekstra, o.a regisseur van theatergezelschappen leidt de 

film in en verzorgt het nagesprek. 

 

 

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

de film in en verzorgt het nagesprek. 

Datum      : Vrijdag 23 november en vrijdag 18 januari  

Tijd           : 20.00 uur (vanaf 19.30 uur zaal open)  

Plaats       : De Vloedschuur, Heteren 
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8. Lef en creativiteit pionieren anno 2019 

We kunnen er niet omheen of aan voorbij: de meeste 

Protestantse kerken hebben, net als de Rooms Katholieke 

Parochies, te maken met krimp. De kerkdienst op 

zondagochtend moet concurreren met ‘croissantjesochtend 

met het gezin’ en onderweg naar de kerk kom je meer sporters 

tegen dan er mensen in die kerk zitten. 

Tegelijkertijd is er een groeiende groep mensen, ook jonge 

mensen, die behoefte heeft aan verbinding en ontmoeting, aan 

gesprek over levens- en geloofsvragen. Redenen genoeg om 

met elkaar na te denken over creatieve, nieuwe manieren van 

kerkelijke presentie in deze tijd. 

Deze avond zal ds. Wilma Hartogsveld, predikant van de 

Vierplek, een samenwerkingsverband van de drie protestante 

kerken van Lent, Oosterhout en Ressen, ons iets vertellen over 

haar visie op kerkzijn in deze tijd en haar ervaringen met 

pionieren in de Vierplek.  

 

 

Ds. Wilma Hartogsveld is 

predikant en auteur. Zij was 

voorzitter van Op Goed Gerucht, 

een vernieuwingsbeweging van 

Protestantse theologen, schreef 

diverse boeken en is columniste 

van Volzin. 

  

 

Datum      : Woensdag 9 januari 2019 

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats       : De Rank, Zetten 
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9. Een ‘Levensboek’ vormgeven cursus 

Het levensboek is een mooie gelegenheid om met mensen 

waar je zorg voor draagt in gesprek te komen. Door het heel 

praktisch invullen van voorbeeldvragen ontstaat het gesprek 

bijna vanzelf. Tijdens het maken van een levensboek help je de 

ander om de balans van zijn of haar leven op te maken. Dit 

gebeurt door het opschrijven van herinneringen, verhalen uit 

die tijd, fotomateriaal etc. Vanuit het pastoraat gaan we 

daarnaast nog op zoek naar iemands geloofsweg en/of 

levenswijsheid. Wat wil iemand aan een volgende generatie 

doorgeven. 

De cursus bestaat uit vier avonden. De eerste avond heeft een 

inleidend karakter en is geschikt voor iedereen die 

geïnteresseerd is om zelf een levensboek te maken.  

Vervolgens zijn er drie avonden voor vrijwilligers die actief zijn 

in het pastoraat of mantelzorgers. Wanneer u actief iemand 

begeleidt en behoefte hebt aan materiaal om tot een gesprek 

te komen, dan bent u welkom op deze cursus.  

 

De begeleiders zijn Ds. Annette 

Melzer, predikant van de 

Vloedschuurgemeente te Heteren en 

Marjon Bosch, kerkelijk werker van 

De Voorhof te Kesteren. 

 

Meenemen: map/snelhechter  

en schrijfblok 

Het maximum aantal deelnemers is 20 

Datum : Maandag 14 jan, 11 feb, 11 maart, 8 april 2019 

Tijd  : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats  : 14 januari & 11 feb: De Vloedschuur, Heteren 

    11 maart & 8 april: De Voorhof, Kesteren 
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ZONDAG 30 september 

20:00 uur 

De Voorhof Kesteren 

Openingsvoorstelling 

De Grens 

EKATERINA LEVENTAL 

http://www.ekaterina.nl/de-grens 

(zie activiteit 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

Voor de organisatie is het fijn als u zich opgeeft! 
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AANMELDINGSFORMULIER    inleveren vóór 23 september 2018 

U kunt 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 Aant. 
Pers. 

Datum Onderwerp Bijzonderheid 

1   30-sep De Grens  Voorstelling 

2   11-okt Utrecht en de Joden Excursie 

3   17-okt De wereld op je bord      

4   1-nov Vreemd en bizar 3 avonden 

5   7-nov Oogst van het jaar   

6   21-nov Vrede kun je leren   

7.1   23-nov Filmcafé I Still Alice 

8   9-jan Lef en creativiteit: nieuwe kerkvormen   

9   14-jan Levensboek  1+3 avonden 

7.2   18-jan Filmcafé II Truman 

10   23-jan Islam en Christendom   

11   30-jan Russisch orthodoxe muziek   

12   5-feb Angst en macht 3 avonden 

13   16-feb Schilderen met wol Overdag 

14   26-feb De Via Appia met Horatius   

15   12-mrt De Palestijnen en wij   

16   26-mrt Paasliederen   

17   4-apr Liturgie in de dagen voor Pasen   

18   25-apr Stil en aandachtig, meditatie 3 avonden 

19   11-mei De Hof van lof Excursie 

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

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

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

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

http://www.gele-boekje.nl/
mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
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ZONDAG 30 september 

20:00 uur 

De Voorhof Kesteren 

Openingsvoorstelling 

De Grens 

EKATERINA LEVENTAL 

http://www.ekaterina.nl/de-grens 

(zie activiteit 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

voor de organisatie is het fijn als u zich opgeeft! 
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 10. Islam en Christendom: hoe verder? inleiding & gesprek 

In het vorige seizoen is in De Voorhof een activiteit 

georganiseerd in samenwerking met de Raad van Kerken 

Rhenen-Kesteren. Dat is wederzijds goed bevallen. Daarom dit 

seizoen een gezamenlijke activiteit in de Ontmoetingskerk. 

De islam kan sinds de aanslagen van 11 september rekenen 

op veel belangstelling. Die aandacht is niet altijd even positief. 

Mensen maken zich zorgen, en zoeken naar antwoorden op 

vragen als ‘is de islam wel in te passen in een democratie?’ 

Christenen stellen de vraag ‘waarom hebben christenen zo 

weinig rechten in de Arabische wereld?’ De polarisatie neemt 

toe, aangejaagd door politici als Geert Wilders en de toestroom 

van vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Wat 

buiten beeld blijft is het verhaal van moslims zelf. Zij maken 

zich ook zorgen. Kunnen zij nog wel vertrouwen op de overheid 

als een neutrale partij? En waarom worden moslims hier 

collectief verantwoordelijk gesteld voor de daden van 

geweldsplegers elders? Ergens tussen deze polen ligt een 

kans voor ontmoeting en verdiepende vragen. Odaci zal een 

korte lezing verzorgen en vervolgens in gesprek gaan met de 

aanwezigen. 

ir. Enis Odaci is spreker, publicist en 

islamdeskundige. Hij houdt zich actief 

bezig met de interreligieuze dialoog en 

zoekt en biedt handvatten om de 

polarisatie te doorbreken. Ook over de 

meest gevoelige thema’s, van theologie 

tot politiek, die tussen gelovigen een rol 

spelen.  

Datum      : Woensdag 23 januari 2019 

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats       : Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 Rhenen 
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11. Russisch orthodoxe muziek Inleiding en muziek 

Wie de muziek van de Oosters Orthodoxe Kerk hoort, is diep 

onder de indruk. Het lijkt wel ‘muziek uit de hemel’, zeiden 

mensen al in de 10e eeuw. De muziek raakt je. ‘Ik voel het in 

mijn lijf’, zei iemand.  

De viering in de Russisch 

Orthodoxe Kerk ziet er heel anders 

uit dan bij ons. In de westelijke 

kerktraditie ligt in de vieringen de 

nadruk vooral op het horen van het 

Woord. Het verstandelijke is heel 

belangrijk. In de Orthodoxe kerk 

wordt de hele dienst, de Liturgie, 

gezongen: door de liturg (diaken), 

het koor en de priester. 

Zij zingen in de landstaal. Wat zij zingen en uitbeelden, moet 

mensen raken.  

Op deze avond licht Theo Hop een orthodoxe viering toe en zal 

hij veel muziek laten horen van diverse componisten. 

Theo Hop is emeritus predikant in de PKN. Hij werkte vanaf 
1974 in Veenwouden, Deventer en Willemsoord. Hij heeft grote 
belangstelling voor de muziek uit andere kerkelijke tradities. 
Hierover geeft hij geregeld muziekavonden. 
 

Datum      : Woensdag 30 januari 2019 

Tijd           : 20:00 – 22:00 uur 

Plaats       : Hervormde Kerk, Hemmen 



19 

 
12. Angst en Macht  lezing 

We wikken en wegen, we oordelen en veroordelen; we hebben 

grootse idealen en nobele doelen. Geen twijfel over: we 

hebben goede bedoelingen en het hart op de juiste plaats.  

Maar wat drijft ons? 

In drie avonden gaan we op zoek naar de motieven die ons 

drijven. Angst en macht blijken belangrijke motieven in het 

doen en laten van mensen. Jan te Lindert neemt u mee op een 

tijdreis. Om te kijken hoe niet alleen de moderne mens zich laat 

leiden, maar ook in vroege culturen van Mesopotamië de mens 

zich liet leiden, door gevoelens van angst en verlangen naar 

macht. Vele sporen van dat vroege denken vinden we terug in 

de oudste geschriften van het Oude Testament.  

En wij, hoe zit het met onze angst en ons verlangen naar 

macht? 

Graag delen we ervaringen en inzichten met elkaar.  

 

Dr. Jan te Lindert is theoloog en 

ethicus en als zodanig verbonden 

aan verschillende zorginstellingen. 

Al vele jaren verzorgt hij lezingen 

over maatschappelijke thema’s 

vanuit een ethisch gezichtspunt. 

Datum      : Dinsdag 5, 12 en 19 februari 2019 

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 

Plaats       : De Rank, Zetten 
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13. Schilderen met wol creatieve workshop 

Ergens blijft wel eens een tekst, een lied of gedachte hangen 

die we vast willen houden. Deze kunnen we uitschrijven en 

bewaren, maar we kunnen ze ook op een creatieve manier 

uitbeelden en bewaren. 

Dat wat ons geraakt heeft, 

gaan we deze dag omzetten in 

wol. We maken van witte 

Merinowol een opzet voor een 

eigen schilderij in ongeveer A4 

formaat. We leren hoe we wol 

moeten trekken om een 

samenhangend geheel als 

ondergrond te krijgen. Daarop 

 ‘verven’ we met kleine plukjes gekleurde wol onze eigen 

afbeelding. Wanneer we met de droge wol een mooie 

compositie gemaakt hebben, gaan we met water en zeep de 

wol vervilten. Door wrijving met de hand en door het rollen van 

het werkstuk haken de wolvezels in elkaar en hebben we aan 

het eind van de workshop onze eigen vilten schilderij. 

Na afloop delen we met elkaar de verhalen achter onze 

composities en maken we foto’s van de gemaakte schilderijen. 

Meenemen: een oude handdoek en eventueel een water-

afstotend schort. De materiaalkosten bedragen ongeveer €5,--. 

Lunch is niet inbegrepen, dus neemt u ook zelf iets te eten 

mee. 

Marjon Bosch is kerkelijk werker in de Voorhof te Kesteren en 

heeft ervaring met diverse creatieve werkvormen 

Datum      : Zaterdag 16 februari 2019 

Tijd           : 9.30 – 14.00 uur 

Plaats       : De Voorhof, Kesteren 

Leiding : Marjon Bosch 
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14. Met Horatius langs de Via Appia reisverhaal & proeverij 

Al ruim 2000 jaar kan men zonder onderbrekingen van Rome 

naar Brindisi reizen over de Via Appia.  

De dichter Horatius, die in 37 voor Christus voor een 

diplomatieke missie over deze weg reisde, maakte hiervan een 

humoristisch reisverslag. We volgen grotendeels deze reis en 

het verslag van de dichter Horatius. Een unieke (imaginaire) 

reis met onderweg fascinerende steden zoals Beneventum, 

tempels, als de spectaculair gelegen tempel van Iuppiter Anxur 

in Terracina, grafmonumenten waaronder de beroemde 

Rapolla-sarcofaag en het zogenaamde graf van Cicero, 

opgravingen als Minturnae en natuurlijk prachtige stukken van 

de antieke Via Appia zelf.  

De reis voert ons door de 

olijfgaarden van Apulië en 

het onherbergzame 

Lucanië naar de rijke kust 

van Campanië en via de 

kiwiplantages van Latium 

naar de muren van het oude 

Rome. 

Uiteraard kunt u proeven van de wijnen en bijzondere hapjes uit 

de streken waar Horatius doorheen reisde onderweg naar 

Brindisi. 

 

Rolf en Inge Smit kochten in 2001 een ruïne in dit gebied die zij 

ombouwden tot hun B&B Ca’Beto en zij verzorgen al bijna 30 

jaar culturele reizen in heel Italië. Zie www.marchevakanties.nl 

Datum      : Dinsdag 26 februari 2019 

Tijd           : 20:00 – 22:00 

Plaats       : De Voorhof, Kesteren 

http://www.marchevakanties.nl/
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 15. De Palestijnen en wij inleiding en gesprek 

In 2018 bestond de staat Israël 70 jaar, wat uitbundig werd 

gevierd. De Palestijnen herdachten echter de Naqba (de 

catastrofe): driekwart miljoen Palestijnen moest vluchten, ze 

verloren een groot deel van hun land en de West Bank en 

Gaza hebben nog steeds ernstig te lijden onder de Israëlische 

bezetting. 

Tegen deze achtergrond zal u middels een visuele presentatie 

de huidige situatie worden geschetst in met name de 

Palestijnse gebieden, en hoort u het verhaal over het 

geweldloze verzet van de Palestijns-christelijke familie Nassar 

bij Bethlehem.  

Ook de houding van Nederland en de Nederlandse christenen 

ten opzichte van Israël en de Palestijnen komt aan de orde. 

Deze avond wordt geleid door The Rights Forum, een 

Nederlandse stichting die opkomt voor de rechten van de 

Palestijnen. 

 

 

Datum      : Dinsdag 12 maart 2019  

Tijd           : 20.00 - 22.00 uur  

Plaats       : De Rank, Zetten 
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16. Paasliederen  samenzang 

Een liedavond in de sfeer van Pasen. 

Op inspirerende wijze nemen Teus de Vries en Ronald van 

Eumen u mee bij het instuderen en uitvoeren van een aantal 

prachtige liederen uit de Paastijd. Meerstemming, eenstemmig, 

a capella en met begeleiding van piano of orgel. 

Muziek en teksten van Huub Oosterhuis, Antoine Oomen, Tom 

Löwenthal, Willem Vogel. 

Door hun enthousiasme, kennis en kunde gaat u een muzikale 

ervaring rijker en met meer energie naar huis dan waarmee u 

gekomen bent. 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald en Teus zijn beiden dirigent/pianist/organist en 

organiseerden eerder lieddagen in Utrecht, Doorwerth en 

Driebergen. 

 

Datum      : Dinsdag 26 maart 2019  

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur  

Plaats       : Kerk van de PKN Driel, Driel 
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17. Liturgie in de dagen voor Pasen Inleiding en gesprek 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag: drie 

bijzondere vieringen ter voorbereiding op het Paasfeest. 

Vieringen die samen één viering zijn, over drie dagen 

verspreid. Vieringen met een eigen rijke liturgie. Wie de 

veranderingen in de liturgie van de afgelopen vijftig jaar bewust 

heeft meegemaakt, herinnert zich dat vroeger deze dagen 

anders werden gevierd. En wie wel eens in andere kerken 

kerkt in deze dagen, merkt wellicht dat deze dagen niet overal 

op dezelfde manier gevierd worden. 

Op deze avond gaat Ella Kamper in op de achtergrond van 

deze driedaagse eredienst ter voorbereiding op het Paasfeest. 

Daarnaast staan we stil bij de verschillende liturgische 

gebruiken en liturgische mogelijkheden in deze viering 

(bijvoorbeeld wel of niet voetwassing, wel of niet vaker een 

tafelviering, wel of niet het Beklag Gods). De bedoeling is om 

meer inzicht te krijgen in de viering van het Triduum Sacrum 

(de heilige drie dagen) en de vele liturgische elementen van 

deze viering. 

Hebt u orden van dienst van de viering van het Triduum 

Sacrum? Neemt u ze dan mee. 

Ds Ella Kamper is predikant van de PKN Driel 

 

 

Datum      : Donderdag 4 april 2019 

Tijd           : 20.00 -22.00 uur 

Plaats       : Ons Gebouw, Driel 
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18. Stil en aandachtig meditatie 

In de huidige drukke en overspannen samenleving zijn veel 

mensen op zoek naar momenten van rust en stilte. 

 

Meditatie is een manier om 

stil naar binnen te keren 

en aandachtig te zijn. 

Meditatie wordt in het 

christendom al sinds 

mensenheugenis 

beoefend.  

In de christelijke meditatie 

gaat de aandacht vooral 

uit naar God, de Bron van 

ons bestaan. 
 

Mediteren kun je leren en de ervaring leert dat samen 

mediteren gemakkelijker is dan in je eentje.  

Gedurende drie avonden willen we met elkaar verschillende 

christelijke meditatievormen oefenen.  

Iedereen die de innerlijke stilte wil zoeken en (hernieuwd) 

kennis wil maken met christelijke meditatie is van harte welkom. 

 

Jenneke Rang, voormalig fysiotherapeut en kerkelijk werker, 

heeft de begeleidertraining christelijke meditatie van de PKN 

gevolgd. 

Datum      : Donderdag 25 april, 2 mei en 9 mei 2019 

Tijd           : 20.00 – 22.00 uur  

Plaats       : De Rank, Zetten 
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19. De Hof van Lof excursie 

In Megen aan de Maas werd 350 jaar geleden een klooster 

gesticht door de Franciscaanse minderbroeders. De moestuin 

van het klooster heeft inmiddels een andere bestemming 

gekregen: De Hof van Lof (zie ook http://hofvanlof.nl/).  

Eeuwenlang heeft in de tuin het nut voorop gestaan. Maar de 

bomen, planten en bloemen mogen nu hun eigen verhaal 

vertellen. De Hof illustreert liturgische thema’s, de vier 

seizoenen en verhalende thema’s uit de bijbel en/of de 

kerkgeschiedenis. De Hof is ook een plaats van rust en stilte, 

waar je in verwondering de schoonheid van de natuur, van 

Gods schepping, kunt ervaren. 

De excursie begint met een presentatie over de bijzondere 

planten gevolgd door een rondleiding door de tuin. Ook is er de 

mogelijkheid om de kloosterkerk te bezoeken. 

 

De excursie duurt van 14.00 tot 16.00 uur. 

We reizen met de auto. Bij aanmelding graag vermelden of u 

een auto heeft en zo ja hoeveel mensen kunnen meerijden. 

Na aanmelding ontvangt u nadere details. 

De presentatie en rondleiding worden verzorgd door An Rouw, 

Mia van den Hurk en Liduine Willemsen 

 

Datum      : Zaterdag 11 mei 2019 

Vertrektijd : 13.00 uur; vertrekpunt wordt bekend gemaakt  

Plaats   : Hof van Lof -  Megen 
 

 

http://hofvanlof.nl/


27 

 



28 

Wetenswaardigheden 
 
Dit programma gaat uit van: 
• Vluchtheuvel gemeente Zetten 
• Hervormde gemeente Hemmen 
• Protestantse gemeente De Rank Zetten 
• Vloedschuur gemeente Heteren 
• Protestantse gemeente Driel 
• Protestantse gemeente De Voorhof Kesteren 

 

Locaties waar de activiteiten plaatsvinden: 
Zetten: Vluchtheuvelkerk Vluchtheuvellaan 16 6671DN 
Hemmen: Zendingslokaal Kerkplein 3 6672LB 0488-451862 
Zetten: De Rank  Hoofdstraat 3 6671CB 0488-454642 
Heteren:  De Vloedschuur Kerklaan 4a 6666HP 026-4720077 
Driel: Ons Gebouw  Ausemsstraat 3 6665DL 026-4722849 
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 Vorming en Toerusting: 
• Foluke Quist - Wessel              Vloedschuurgemeente Heteren 
  (06-25401772)  e-mail: foluke.quist@gmail.com 

• Maria Teunissen van Manen Protestantse gemeente De Rank Zetten 
  (0488-454066)  e-mail: mariateunissenvanmanen@gmail.com 

• Hans Brinkman  Protestantse gemeente Driel 
  (026-3340915)  e-mail: v-en-t@pkndriel.nl 

• Tim van Beek   Protestantse gemeente De Voorhof Kesteren 
  (06-20421770)  e-mail: timvanbeek@tekstdirekt.nl 

• Ruud Schotman  Vluchtheuvelgemeente Zetten 
  (06-53219823)  e-mail: r.schotman@planet.nl 

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

 

 


