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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. 
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VOORWOORD 
In een bijzondere tijd ontvangt u een nieuwe editie van Het Gele 
Boekje; het programmaboekje van de Regionale werkgroep VIS 
(Verdiepen, Inspireren en Samenkomen). Het vorige seizoen 
eindigde in de drukste maand op een bijzondere wijze: in maart viel 
plotseling alles stil. Op het moment dat het programma voor seizoen 
2020/2021 wordt samengesteld, worden de maatregelen rond het 
coronavirus voorzichtig versoepeld. 
Als Regionale werkgroep VIS hebben wij verschillende 
mogelijkheden afgewogen voor het komende seizoen. Uiteindelijk is 
besloten iets later te starten zonder openingsvoorstelling en wat 
minder activiteiten op de agenda te zetten. Ondanks die beperkingen 
denken wij dat het programma zeker de moeite waard is. 
Sommige activiteiten die het vorige seizoen niet door konden gaan, 
vindt u in het nieuwe programma terug. Excursies naar een synagoge 
of museum zijn niet in het programma opgenomen. Het vertrouwde 
filmcafé staat wel op het menu, net als een creatieve activiteit. Verder 
zijn er mooie nieuwe activiteiten opgeVISt. 
Als werkgroep hebben wij altijd aangegeven dat het fijn is als u zich 
opgeeft voor een activiteit. Wij weten dan of de activiteit door kan 
gaan en mocht dat niet zo zijn, dan kunnen wij dat laten weten aan 
wie zich hebben opgegeven. Voor het komende seizoen geldt dat wie 
zich opgegeven hebben welkom zijn, totdat het maximum aantal toe 
te laten personen bereikt is. Voor wie zich niet opgegeven heeft is er 
mogelijk geen plaats in de herberg. Ook de VISsers moeten zich 
houden aan de richtlijnen van het RIVM, zolang die blijven gelden.  
Bij alles wat anders is geworden in het ‘nieuwe normaal’, is er ook 
nog iets net als ‘vroeger’: alle VIS-activiteiten zijn kosteloos 
toegankelijk. En net als vroeger staat er bij de uitgang de vertrouwde 
Gele Bus. Daar kunt u weer uw vrijwillige bijdrage in deponeren. Ook 
het tarief van koffie en thee blijft op het vertrouwde niveau van € 0,80. 
Verder knopen bijna alle VISsers weer een jaar verder aan het 
VISnet. Ondergetekende draagt zijn net over aan Marijke van Dijk. Zij 
zal namens De Voorhof verder VISsen en, net als in het vorige 
seizoen, een boeiende avond over kunst verzorgen. 
Het belooft ondanks alles een inspirerend anderhalvemeterseizoen te 
worden! 
Namens de Regionale werkgroep VIS, 
Tim van Beek 
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1. Tien Bijbelse vrouwen lezing en gesprek 

Zeg me, wie ben je…  Joodse mystiek – vrouwenwijsheid    	

Wie zijn ze toch, die Bijbelse vrouwen? Ze worden meestal 
benoemd als ‘vrouw-van’. Maar is er niet meer te vinden? 
Magda van der Ende ging op zoek naar de betekenis van een 
tiental Bijbelse vrouwen. Zij geeft les in kabbala, die werkt met 
de levensboom als drager voor overdracht van kennis en 
wijsheid. Kabbala, 'het ontvangen', verwijst naar de joodse en 
tegelijkertijd universele mystieke traditie. Verhalen over Bijbelse 
vrouwen worden in haar boek ‘Zeg me, wie ben je’ beschreven 
en geduid als archetypen van de psyche. Zo komt de 
gelaagdheid van de verhalen in zicht.  

Ze gaat kort in op de essentie van verschillende vrouwen en 
vertelt een enkel verhaal. Wie weet wordt de Esther, Sarah of 
Rebekka in u aangeraakt.  

 

 

 

 
Magda van der Ende (1947) 
studeerde theologie in Utrecht 
en Cluj/Kolozsvár (Roemenië). 
Sinds eind jaren tachtig houdt 
ze zich intensief met kabbala 
bezig. Haar inspiratie daartoe 
waren de Chassidische 
vertellingen van Martin Buber.  

 

Datum      : donderdag 22 oktober 2020 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : Vluchtheuvelkerk, Zetten 
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2. Toekomstmuziek inleiding en muziek 

Muziek die troost, hoop en verwachting wekt en uitzicht biedt. 
Daarover gaat het. Verleden najaar verkenden we het Requiem 
uit de rooms-katholieke traditie aan de hand van voorbeelden 
uit de muziekgeschiedenis: Orlando di Lasso, Durante, Mozart, 
Cherubini, Verdi, Fauré, Duruflé.  

Maar op welke manier werd de muziek over dood en 
eeuwigheid na de Reformatie verklankt? Daarover gaat het nu. 
Met voorbeelden van Maarten Luther, Heinrich Schütz, Henry 
Purcell, Johann Sebastian Bach en Johannes Brahms. 

                

 

Inleider is Bert Wisgerhof. Hij studeerde aan de conservatoria 
in Utrecht en Arnhem orgel, schoolmuziek, kerkmuziek en 
beiaard. Hij is kerkmusicus van de Protestantse Gemeente 
Veenendaal en orgeladviseur.  

Datum      : maandag 2 november 2020 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : Protestantse kerk, Driel 
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3. Geloof en dementie inleiding en gesprek 

Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over “Geloof en 
dementie”. Ds Martin de Jong spreekt vanuit zijn ervaring met 
Odensehuizen in Doorwerth en Wageningen. 

Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek 
voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en 
hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, 
ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt 
een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers. Het 
is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze 
zich ’thuis’ kunnen voelen… 

 

Over de betekenis van het geloof voor mensen met 
(beginnende) dementie en voor de hulpverleners gaan we met 
elkaar van gedachten wisselen. 

Ds. Martin de Jong, consulent van de Vluchtheuvelgemeente 
Zetten leidt deze avond.  

Datum      : dinsdag 10 november 2020 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : Zendingslokaal, Hemmen 
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4. Teksten van Bonhoeffer lezen lezing en gesprek 

	

Begin april 2019 is aan de hand van diverse boeken en 
voorstellingen de 75ste sterfdag van de theoloog Dietrich 
Bonhoeffer herdacht. Hij is bekend geworden door zijn inzet 
voor de Bekennende Kirche in Duitsland in de jaren ’30/40 van 
vorige eeuw en door zijn gevangenschap vanaf april 1943. In 
de gevangenis is hij blijven schrijven; brieven aan zijn 
dierbaren, maar ook theologische werken. Deze geschriften 
hebben een grote indruk gemaakt door de vrijheid in het geloof 
die eruit spreekt en door de vragen hoe je christen kunt zijn 
onder moeilijke omstandigheden. 

Op deze avond lezen we een aantal van zijn teksten en gaan 
daarover met elkaar in gesprek. 

Van tevoren krijgen de mensen die zich hebben aangemeld de 
teksten die besproken worden toegestuurd. Het is een proeverij 
van teksten van Dietrich Bonhoeffer. 

Ds Ella Kamper leidt deze avond. Zij is als predikant verbonden 
aan de PKN-gemeenten Driel en tijdelijk ook Heteren. 

 
Datum      : dinsdag 24 november 2020 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Vloedschuur, Heteren 
	



8	

	

	

	 	

5. Maria in de kunst inspireren 

Maria. In de vroegchristelijke kunst was haar positie uiterst 
bescheiden, zeker vergeleken met de overvloed aan prachtige 
Madonna’s uit latere eeuwen. Zij werd echter al snel het 
symbool van de (rooms-katholieke) Kerk. Wie was zij eigenlijk, 
deze Maria, de moeder van Jezus, over wie in de Bijbel niet 
eens zo heel veel staat geschreven, maar des te meer in 
andere geschriften? De onbevlekt ontvangen Maria, 
maagdelijke Maria, moederlijke Maria, Maria als symbool van 
de Kerk, Maria als draagster van Christus, Maria als 
Middelares, Zetel van Wijsheid, Koningin van de Hemel, 
Rozenkrans-Maria, Moeder van Barmhartigheid, Mantel-Maria, 
treurende Maria, Vrouw uit de Apocalyps, Venus of Madonna... 

 
Eeuwenlang speelde zij in prachtige kunstwerken en 
ontroerende muziek een hoofdrol – en nog steeds. In de 
Protestante kerken is zij echter wat uit zicht geraakt. Misschien 
kunnen wij haar op deze met kunst en muziek omklede lezing 
opnieuw leren kennen.  

Marijke van Dijk verzorgt deze avond. Zij is kunsthistoricus en 
beeldend kunstenaar en lid van PKN-gemeente De Voorhof. 

Datum      : woensdag 9 december 2020 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Voorhof, Kesteren 
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6. Bidden met Augustinus verdiepen 

Wat is bidden volgens Augustinus, hoe zou je kunnen bidden? 
Deze vragen komen aan bod op deze avond voorafgaand aan 
de week van het gebed (17 t/m 24 januari). 

Kerkvader Augustinus benadert God als een persoonlijke 
vriend met wie we een relatie kunnen aangaan. Augustinus lijkt 
wel voortdurend in gesprek met God waarbij hij ook ons als 
lezers toelaat. 

Met God in contact komen 
betekent voor Augustinus dan ook 
eerst langs je eigen hart gaan: bij 
je zelf naar binnen kijken en jezelf 
leren kennen. Aan de hand van 
citaten uit zijn werk wordt het 
bidden door en met Augustinus 
toegelicht. 

 

 

“Soms zit je in ellende en narigheid en wil je gaan bidden. En 
als je dat wilt, bedenk je wat je God wilt gaan zeggen in je 
gebed, zoals een zoon die rekent op de barmhartigheid van 
zijn vader. … Meestal luistert God meteen als je zoiets zegt. 
God was al bij je toen je overwoog te gaan bidden, net zoals 
Hij bij je is als je er echt mee begint.”  uit: Augustinus, Als 
korrels tussen kaf. 

De lezing wordt gehouden door drs. Ingrid van Neer-Bruggink 
verbonden aan het Augustijns Instituut en als lekenaugustijn 
verbonden aan de Orde der Augustijnen.  

 

Datum      : donderdag 14 januari 2021 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Vloedschuur, Heteren 
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7. Meervoudig religieus lezing en gesprek 

Veel Nederlanders laten zich tegenwoordig inspireren door 
meer dan één religie.  

Religiewetenschapper Joantine Berghuijs bestudeerde dit 
onderwerp in samenwerking met de hoogleraren Manuela 
Kalsky (theoloog) en André van der Braak (filosoof en 
zenleraar). Om hoeveel ‘meervoudig religieuze’ mensen gaat 
het eigenlijk in Nederland? Welke religies worden 
gecombineerd? Hoe komen mensen ertoe om uit meerdere 
religies te putten en welke betekenis hebben die religies in hun 
leven? Hoe zit het met religieuze trouw? Wat is de relatie 
tussen meervoudige religiositeit en de afname van 
kerklidmaatschap? In de lezing zullen bovenstaande vragen 
aan de orde komen. 

 

Joantine Berghuijs is onderzoeker op het gebied van 
hedendaagse religie en nieuwe vormen. Zij is auteur van het 
boek Meervoudig religieus: Spirituele openheid en creativiteit 
onder Nederlanders.  

Datum      : donderdag 28 januari 2021 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Voorhof, Kesteren 
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Kruisweg  

	

	

‘Een diepe voor in de aarde’  is een serie van veertien schilderingen en 
gedichten, gemaakt door kunstenares Marijke van Dijk in samenwerking met 
schrijver Steven van Campen. Het werk is geïnspireerd op de klassieke 
kruisweg, maar de thema’s die dit verhaal aanreikt, blijken  zeer actueel: zij 
verbeelden de levensweg die ieder van ons op aarde gaat, de kringloop van 
geboorte, bloei, dood en nieuwe lente.  

De veertien werken en het bijbehorende boek zullen in de veertigdagentijd 
van 2021 te zien zijn in De Voorhof te Kesteren. 
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AANMELDINGSFORMULIER    inleveren vóór 1 oktober 2020 

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 Aantal 
pers. 

Datum Onderwerp Bijzonderheid 

1  22-10-20 10 Bijbelse vrouwen Donderdag 
2  02-11-20 Toekomstmuziek Maandag 

3  10-11-20 Geloof en dementie Dinsdag 
4  24-11-20 Teksten van Bonhoeffer lezen Dinsdag 

5  09-12-20 Maria in de kunst Woensdag 
6  14-01-21 Bidden met Augustinus Donderdag 
7  28-01-21 Meervoudig religieus Donderdag 

8  05-02-21 Filmcafé I Vrijdag, Kesteren 
9  23-02-21 Wie was Marcus? Dinsdag 

10  08-03-21 Judith Maandag 
11  19-03-21 Filmcafé II Vrijdag, Kesteren 

12  10-04-21 Pelgrimstocht  Zaterdag, wandeling 
13  15-04-21 Johannes, de evangelist Donderdag 

14  24-04-21 Mediteren en schilderen Zaterdag, workshop 
15  01-05-21 Kerkenpad Ressen Zaterdag, excursie 

16  05-06-21 Armeens Apostolische kerk Zaterdag, Arnhem 
  
Bij onze activiteiten volgen wij de landelijke maatregelen om het Coronavirus terug te 
dringen. Als u zich hebt opgegeven, ontvangt u ongeveer een week voordat de 
activiteit plaatsvindt een bevestigingsmail met daarin ook de "te volgen regels". 
    
Naam:..………………………………………………………………………………..………….. 

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

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

E-mail:…………………………………………………………………………………………….. 
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AANMELDINGSFORMULIER				inleveren vóór 1 oktober 2020 

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 Aantal 
pers. 

Datum Onderwerp Bijzonderheid 

1  22-10-20 10 Bijbelse vrouwen Donderdag 
2  02-11-20 Toekomstmuziek Maandag 

3  10-11-20 Geloof en dementie Dinsdag 
4  24-11-20 Teksten van Bonhoeffer lezen Dinsdag 

5  09-12-20 Maria in de kunst Woensdag 
6  14-01-21 Bidden met Augustinus Donderdag 
7  28-01-21 Meervoudig religieus Donderdag 

8  05-02-21 Filmcafé I Vrijdag, Kesteren 
9  23-02-21 Wie was Marcus? Dinsdag 

10  08-03-21 Judith Maandag 
11  19-03-21 Filmcafé II Vrijdag, Kesteren 

12  10-04-21 Pelgrimstocht  Zaterdag, wandeling 
13  15-04-21 Johannes, de evangelist Donderdag 

14  24-04-21 Mediteren en schilderen Zaterdag, workshop 
15  01-05-21 Kerkenpad Ressen Zaterdag, excursie 

16  05-06-21 Armeens Apostolische kerk Zaterdag, Arnhem 
  
Bij onze activiteiten volgen wij de landelijke maatregelen om het Coronavirus terug te 
dringen. Als u zich hebt opgegeven, ontvangt u ongeveer een week voordat de 
activiteit plaatsvindt een bevestigingsmail met daarin ook de "te volgen regels". 
    
Naam:..………………………………………………………………………………..………….. 

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

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

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

	

	

‘Een diepe voor in de aarde’  is een serie van veertien schilderingen en 
gedichten, gemaakt door kunstenares Marijke van Dijk in samenwerking met 
schrijver Steven van Campen. Het werk is geïnspireerd op de klassieke 
kruisweg, maar de thema’s die dit verhaal aanreikt, blijken  zeer actueel: zij 
verbeelden de levensweg die ieder van ons op aarde gaat, de kringloop van 
geboorte, bloei, dood en nieuwe lente 

De veertien werken en het bijbehorende boek zullen in de veertigdagentijd 
van 2021 te zien zijn in De Voorhof te Kesteren. 
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8. Filmcafé I kijken en beleven 

Dit jaar worden er in het filmcafé twee recente films vertoond 
die het onderwerp ‘Adoptie en identiteit’ vanuit twee kanten 
belichten: vanuit het perspectief van het kind en de moeder. 

Niet zoals gebruikelijk in De Vloedschuur te Heteren, maar 
vanwege de onzekerheid over het aantal zitplaatsen door de 
coronamaatregelen in de Voorhof te Kesteren. 

Lion (Australië, Garth Davis 2016) 

Een jongetje van 5 jaar in India valt in slaap in de trein. Via een 
weeshuis wordt hij ter adoptie aangeboden aan een echtpaar 
in Australië, dat hem liefdevol opvoedt. Als hij eenmaal 
volwassen is, kan hij niet anders dan op zoek gaan naar zijn 
wortels. Een hartverwarmende film over een waargebeurd 
verhaal. 

 

Rob Hoekstra, o.a. regisseur van theatergezelschappen, leidt 
de film in en verzorgt het nagesprek 

 

Datum      : vrijdag 5 februari 2021 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Voorhof, Kesteren 
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9. Wie was Marcus? verdiepen 

In de Bijbel staan vier beschrijvingen van het leven, het sterven 
en de opstanding van Jezus, de vier evangeliën. Iedere 
beschrijving legt andere accenten. Er zijn overeenkomsten en 
verschillen tussen de evangeliën. 

Ieder jaar staat er een ander evangelie op het oecumenisch 
leesrooster voor de kerkdiensten.  

In 2021 is dat het evangelie naar Marcus.  

We willen ons verdiepen in dit evangelie. Wie was Marcus? 
Waarom schreef hij de verhalen over Jezus op? Waar legt hij 
de nadruk op? Kortom: We maken kennis met de schrijver van 
de verhalen in het evangelie naar Marcus. 

 

 

Ds Hanja van Essen, predikant in de protestantse gemeente 
De Rank te Zetten, leidt deze avond. 

Datum      : dinsdag 23 februari 2021 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Rank, Zetten 
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10. Judith inspireren 

Deze avond bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de 
avond gaat over het verhaal van het deutero-canonieke boek 
Judith en over de situatie waarin dit boek is geschreven. Het 
tweede deel van de avond gaat het over de doorwerking van 
dit boek in de kunst. 

 

 

 

 

 

 

Het zijn niet de minste kunstenaars die het verhaal hebben 
verwerkt in een schilderij of beeldhouwwerk, muziekstuk of 
gedicht: Botticelli, Caravaggio, Donatello, Rembrandt, Klimt, 
Vivaldi, Mozart enzovoort. 

Het wordt een ontdekkingstocht naar het verhaal van Judith, 
naar de verbeelding van het boek in de kunst en naar de 
mogelijke betekenis van dit boek voor vandaag. 

Ds Ella Kamper leidt deze avond. Zij is als predikant verbonden 
aan de PKN-gemeenten Driel en (tijdelijk) aan de Vloedschuur 
te Heteren. 

Datum      : maandag 8 maart 2021 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : Ons Gebouw, Driel 
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11. Filmcafé II kijken en beleven 

Deze avond de tweede film van dit seizoen met het onderwerp 
‘Adoptie en identiteit’. In deze film ligt het perspectief bij de 
moeder. 

Niet zoals gebruikelijk in De Vloedschuur te Heteren, maar 
vanwege de onzekerheid over het aantal zitplaatsen door de 
coronamaatregelen in de Voorhof te Kesteren. 

 

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 19 maart 2021 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Voorhof, Kesteren 
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12. Pelgrimstocht lange wandeling 

Vorig seizoen hebben we een eerste pelgrimstocht 
georganiseerd die vertrok vanuit de kerk in Hemmen. Op veler 
verzoek nemen we ook dit seizoen weer een wandeltocht in 
ons programma op.  
 
Wat maakt een wandeling een pelgrimstocht? “Pelgrimeren is 
wandelen met je ziel, kijken met je innerlijk oog, luisteren met 
je hart, en zo het geheim van het leven op het spoor komen” 
(Jeroen Gooskens). En “de weg waarlangs is soms belangrijker 
dan het doel waartoe die weg leidt” volgens een van de 
deelnemers van vorig jaar. 
 
We starten nu vanuit De Vloedschuur in Heteren en keren daar 
na ongeveer 15 kilometer weer terug. We stoppen geregeld, er 
is ook gelegenheid om ergens iets te drinken, maar neem zelf 
voldoende eten en drinken mee. Als u zich aanmeldt, ontvangt 
u te zijner tijd nog nadere praktische informatie.  

                     	                 
Deze pelgrimstocht wordt weer geleid door Ds. Aafke Zaal, 
predikant te Hemmen en Trudy Bennis – de Jager, lid van de 
werkgroep VIS namens de gemeente Hemmen. 

 
Datum      : zaterdag 10 april 2021 
Tijd           : 9.30 – 15.00 uur 
Plaats       : De Vloedschuur, Heteren 
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13. Johannes, de evangelist leerhuis 

Johannes, de evangelist, wordt ook wel 'de theoloog' genoemd. 
Toch is zijn evangelie vooral ook een mystieke tekst. De 
openingsverzen van het evangelie, De Proloog (Johannes 1,1-
18), bevatten voorbeelden van mystiek en theologie. Tegelijk is 
het een poëtische tekst. 

In den beginne was 
het Woord en het 

Woord was bij God en 
het Woord was God. 

 

In het leerhuis vanavond staat De Proloog centraal. Hoe 
verhoudt dit 'voorwoord' van Johannes zich tot andere teksten 
in de Bijbel zoals het boek Genesis, de synoptische evangeliën 
(Mattheus, Marcus en Lucas), de Apocalyps uit het boek 
Openbaringen?  

"In den beginne was het Woord" (Johannes 1,1). Over welk 
begin gaat het en hoe uniek is dit Woord? We volgen Johannes 
op zijn uitzonderlijke spoor door de theologie en de mystiek.  

 

Dr. Patrick Chatelion Counet spreekt deze avond. Hij is 
emeritus-hoogleraar Bijbel in de Nederlandse Cultuur aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

 

Datum      : donderdag 15 april 2021 
Tijd           : 20.00 – 22.00 uur 
Plaats       : De Rank, Zetten 
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14. Mediteren en Schilderen creatief 

De periode tussen Pasen en Pinksteren is een tijd van 
blijdschap door de opstanding en het uitzien naar de uitstorting 
van de Heilige Geest. Met het “Vuur van Pinksteren” in het 
vooruitzicht, hebben we gekozen voor het thema: ‘Op weg naar 
het Licht’. 

We beginnen met een meditatie waarin we ons openstellen 
voor een verhaal uit het Johannes Evangelie. We trachten de 
tekst te ‘proeven’ en vragen ons af wat ons raakt, boeit of 
prikkelt. Dit alles proberen we in beelden te vangen die ons 
zullen inspireren en sturen tijdens het maken van een 
persoonlijk schilderij.  

Ervaring met schilderen is niet 
nodig. Het gaat niet om de 
techniek maar om wat u uit wilt 
drukken. Tussendoor is er volop 
gelegenheid elkaars werk te 
bekijken, te ervaren. We werken 
met acrylverf op een doek van 
30 x 40 cm. Voor de materialen 
wordt gezorgd. Neem zelf uw 
lunch mee. Die nuttigen we op 
een gezamenlijk moment. Wij 
zorgen voor koffie en thee tegen 
de gebruikelijke kosten. De 
materiaalkosten bedragen € 5,-. 

Kees Roeleveld en Willem Quist zijn de begeleiders. Kees zal 
aanwijzingen geven bij het schilderen, Willem is lekenbroeder 
franciscaan en geestelijk assistent en zal de meditatie leiden. 

Datum      : zaterdag 24 april 2021 
Tijd           : 11.00 – 17.00 uur 
Plaats       : Ons Gebouw, Driel 
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15. Kerkenpad, Ressen excursie 

Op zaterdagmiddag 9 mei brengen we een bezoek aan het 
mooie kerkje van Ressen en maken we een historische 
wandeling. 

We komen om 14.00 uur samen in de Kosterij naast de kerk 
van Ressen. Dan gaan we op weg voor een wandeling door de 
boomgaarden van fruitbedrijf de Woerdt. Dit is tevens een deel 
van het Klompenpad. 

We kunnen kiezen voor een korte (30 minuten) of een lange 
(60 minuten) wandeling. Om 15.30 uur zijn we allemaal terug in 
de Kosterij voor een drankje. In het oude kerkje van Ressen 
naast de Kosterij krijgen we een rondleiding met uitleg over de 
eeuwenoude geschiedenis van deze historische kerk, die 
tussen de 12e en de 15e eeuw werd gebouwd. Hierna kunnen 
we tot circa 17.00 uur napraten in de Kosterij. 

 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.  

 Dolf en Sara Thedinga-Prescott 
waren 13 jaar koster en 
gastheer/-vrouw van kerk en de 
Kosterij. Zij zullen er ook deze 
dag weer voor ons zijn. Ruud 
Schotman begeleidt deze middag 
vanuit de werkgroep VIS. 

Datum      : zaterdag 1 mei 2021 
Tijd           : 14.00 – 17.00 uur 
Plaats       : De Kosterij, Ressen 
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16. Armeens Apostolische kerk samenkomen 

Een bezoek aan de Armeens Apostolische kerk in Arnhem. 
De Armeens Apostolische kerk behoort tot één van de oudste 
christelijke kerken. Armenië was in 301 de eerste natie die 
officieel koos voor het christendom en in Nederland werd de 
eerste Armeense kerk zo’n 300 jaar geleden gesticht. Onder de 
1 miljoen christenmigranten in Nederland bevinden zich 
ongeveer 25.000 Armeense christenen. De Armeense 
spiritualiteit is sterk bepaald door het lijden. De liturgische taal 
is klassiek Armeens. 
In de Armeense kerk in Arnhem wordt eens per maand op 
zaterdag een eucharistieviering gehouden. Wij zijn uitgenodigd 
om zo'n viering bij te wonen. Om 11.00 uur begint de kerk-
dienst. We ontvangen de Nederlandse vertaling van de heilige 
liturgie. Na de kerkdienst is er gelegenheid om leden van deze 
geloofsgemeenschap te ontmoeten, waarbij te genieten valt 
van een scala aan lekkere hapjes, gebak en broodjes. 

 

Etchmiadzin kathedraal, de 
moederkerk van de Armeens 
Apostolische kerk 

 

 

 
Deelnemers ontvangen nadere informatie over het bezoek en 
het samen-reizen. 

Maria Teunissen van Manen organiseert deze excursie. Zij is 
lid van de werkgroep VIS namens de protestantse gemeente 
De Rank te Zetten. 

Datum      : zaterdag 5 juni 2021 
Tijd           : 10.30 – ongeveer 14.00 uur 
Plaats       : Arnhem; kerk wordt nader bekend gemaakt 
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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 

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

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

	


