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VOORWOORD 

Als ik nu vanuit mijn kantoor naar buiten kijk, zie ik de bladeren 
al ronddwarrelen in de wind. Voor mij een voorbode voor nog 

heeeel veel meer bladeren. Achter onze tuin staan namelijk grote 

eiken en daar komt jaarlijks een grote berg blad vanaf. 
Zo ook binnen de vrijzinnigen, overal hoor ik geluiden dat er 

weer minder leden zijn. Het lijkt bij de vrijzinnigen ook wel een 

beetje herfst.  
Maar wat is erop tegen? Net als de natuur kunnen we deze 

periode ook gebruiken om ons even terug te trekken voor 

bezinning en zelfonderzoek.  
Tijd voor verandering. Op vele plaatsen in het land en de regio 

wordt geëxperimenteerd met andersoortige activiteiten, een 

goede zaak. Het gaat erom dat we ons geluid meer en beter 

laten horen. Daarvoor zullen we moeten veranderen en dat valt 
niet mee. 

Dit alles schrijvende doet het mij denken aan een verhaal, dat ik 

nogal eens wil gebruiken in mijn werk, dat gaat over veranderen. 
 

De rivier en de woestijn 

…… Het water stroomt en stroomt en wordt een brede Rivier. De 

Rivier komt aan de rand van de woestijn. De Rivier probeert het 
Zand over te steken, want aan de andere kant van die 

onmetelijke vlakte ligt haar doel. Maar hoe zij ook probeert, 

Rivier zakt telkens weg in het Zand. En dan zegt Zand: “Je moet 
niet zo hard willen over mij heen te komen, dat lukt je niet. Kijk 

maar, je wordt een grote modderpoel. Hoe meer je probeert hoe 

dieper je wegzakt in mij.” En Rivier zegt: “Maar wat moet ik dan 
doen? Ik moet naar de andere kant! Lukt me dat dan nooit?” “Zó 

niet”, zegt het Zand. “Dat kan alleen als je alles loslaat. Koester 

je in de zon en verdamp. Laat je meevoeren door de wind. Die 

blaast je over mij heen naar de andere kant.” De Rivier 
antwoordt: “Maar ik wil dezelfde rivier blijven die ik ben.” “Dat 

kan niet.” Antwoordt het Zand. “Als je aan de andere kant wilt 

komen moet je alsmaar veranderen.”……   (Onbekende bron) 
 

Is dat niet wat wij ook maar moeten doen? 

Herman de Rijk,  Voorzitter Het Venster Veenendaal 
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REGIOZONDAG 10 november:  

De organisatie van de regiozondag 2019 is in handen van 

Het Venster Veenendaal en Vrijzinnig Lunteren. Voor de 

invulling hiervan is gekozen voor een uitvoering van een 
Literair Concert over het leven van Anne Zernike. Het wordt 

uitgevoerd door het Leonard Ensemble en Sanne Terlouw. 

Zij nemen ons op een wonderschone manier mee in het 

verhaal, de gevoelens en gedachten van Anne Zernike, de 
eerste vrouwelijke predikant van de Nederlandse 

Protestantenbond. Behalve dat ze zich met een enorme 

kracht en doorzettingsvermogen staande wist te houden in 

een kerkelijke wereld die gedomineerd werd door mannen, 
is ze door haar beminnelijke en krachtige uitstraling van 

groot belang geweest voor de richting waarin de NPB zich 

in de vorige eeuw heeft ontwikkeld. Een richting waarin 

kunst en cultuur steeds belangrijker werd. 

In dit literaire concert worden de emoties die het leven van 
Anne Zernicke oproepen omgeven door muziek van o.a. 

Franz Schubert, Clara en Robert Schumann, Claude 

Debussy en Maurice Ravel. Muziek en tekst versterken 

elkaar wederzijds, ze zijn verweven en vormen een 
eenheid. Sanne vertelt en de muziek wordt gespeeld door 

het Leonard Ensemble, bestaande uit Pauline Terlouw 

(viool), Carla Schrijner (cello) en Jan Willem Nelleke 

(piano). Het ensemble ontleend zijn naam aan de in 2016 
gestorven Leonard Leutscher, pianist en inspirator van het 

Orion Ensemble. 

Vanwege de verwachtte grote belangstelling vindt dit 

literair concert in Wageningen plaats. 

Wij bevelen het van harte bij u aan en zien u graag op 10 
november!  

 

Datum:  zondag 10 november 2019 

Plaats:   Arboretumkerk, Delhorstpad 6 te Wageningen 
Tijd:      welkom vanaf 9:30 u; start concert om 10:00 u 

Kosten:  collecte bij de uitgang 
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VIERINGEN NOVEMBER 

 
 

 

Zondag 3 november  

Bennekom 10:30 Roos van Doorn met Cantorij 

Lunteren 10:30 Klaske Heida 

Renkum 10:00 Hans Siemerink 

Rhenen 10:30 - 

Veenendaal 10:00 Vrije Ruimte met het zingen van X-liedjes 

Wageningen 10:00 Machteld van Woerden 
 

Zondag 10 november  

Bennekom 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Lunteren 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Renkum 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Rhenen 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN                                   

Veenendaal 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Wageningen 10:00 REGIOZONDAG,  
oppas en kinderkringen 

 

Zondag 17 november  

Bennekom 10:30 Jeannette den Ouden 

Lunteren 10:30 - 

Renkum 10:00 Joleen Kieneker 

Rhenen 10:30 Lezing Harm Knoop: ‘Alleen met mijzelf of 
met mijzelf samen? 

Veenendaal 10:00 Thema-ontmoeting 

Wageningen 10:00 Rachelle van Andel 
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Zondag 24 november  

Bennekom 10:30 Roos van Doorn; Herdenking gestorvenen 

Lunteren 10:30 Esseldien Wennink 

Renkum 10:00 Mignon van Bokhoven.  
Laatste zondag kerkelijk jaar 

Rhenen 10:30 Monique van Zoest 

Veenendaal 10:00 Ivo de Jong 

Wageningen 10:00 Jeannette den Ouden; Gedachtenis viering 
 

ALGEMENE AGENDA NOVEMBER 
  

  

Datum Afd Aciviteit Aan-

vang 

01 Re meditatieve, sacrale dans 10:00 

03 Rh Mandala maken 10:30 

05 Rh Film: ‘Roma’ 20:00 

07 Be Lezing Bregje Hofstede 20:00 

07 Lu Workshop Filosofie, 1e avond 20:00 

08 Re meditatieve, sacrale dans 10:00 

09 Be opening expositie 15:00 

09 Rh Concert. Pianorecital, Felix Justin 20:00 

15 Re meditatieve, sacrale dans 10:00 

14  Be Filmavond met afd. Re ‘Tous ensemble’ 19:30 

14 Lu Filmavond: ‘De dirigent’ 19:30 

19 Rh Film in het kader van ‘Nederland Leest’ 20:00 

21 Lu Workshop Filosofie, 2e avond 20:00 

22 Re meditatieve, sacrale dans 10:00 

25 Be Café van Verdieping 20:00 

28 Lu Excursie: Stedelijk Museum Amsterdam 09:30 

29 Re meditatieve, sacrale dans 10:00 
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BENNEKOM 
Vrijzinnigen Bennekom 

 

 

VAN HET BESTUUR 
In een overvolle Ontmoeting heeft Roos van Doorn haar 

intrede gedaan bij Vrijzinnigen Bennekom, een huis, waar 

de deur open staat. Wij gaan als gemeenschap samen met 

Roos in vrijheid, maar niet vrijblijvend, verbonden met 
elkaar en de aarde samen op weg.    

 

DONDERDAGAVONDLEZING: Drift door Bregje 

Hofstede. In haar boek ‘Drift’ schrijft Bregje een 

indringend verhaal over haar relatiebreuk. Het verhaal 
wordt verrijkt met beeldspraak, vol sprongen in de tijd 

waardoor het verhaal grote diepte krijgt. 

Zij  geeft deze avond geen lezing in de gebruikelijke vorm, 

maar zij zal worden geïnterviewd door vier personen die 
haar boek hebben gelezen. 

Datum: 7 november, 20.00 uur 

Kosten: € 7 voor leden / begunstigers, overigen € 10 

 
MOMENT VAN GEDENKEN 

Een sfeervol verlichte begraafplaats. Mensen die met een 

brandend kaarsje hun weg zoeken naar het graf van een 

geliefde. Om hem/haar te gedenken. 
Vrijdag  8 november begint dit moment van gedenken 

om 19.30 uur in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat met 

een stilte, muziek en een woord van herinnering. 

 

OPENING EXPOSITIE 
Feestelijke opening 9 november om 15.00 uur 

Quinta Buma, foto’s en Brigit Klatser,  beelden 

 

 
OPEN TAFEL: 12 november om 17.15 uur. 
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Opgave uiterlijk tot vrijdag 14.00 uur voor de geplande 

datum bij: Stanny van Barneveld, tel: 0318-576154, 

stansanne@gmail.com 

De kosten van de maaltijd zijn € 5,- 
 

FILMAVOND samen met Renkum   

De film ‘Tous ensemble’ wordt in de Ontmoeting in 

Bennekom vertoond. ‘Tous ensemble’ is een 
hartverwarmende Franse komedie van Stéphane Robelin uit 

2012.Met o.a. de acteurs Jane Fonda, Geraldine Chaplin en 

Daniel Bruhl. 

Twee echtparen en een weduwnaar zijn al jarenlang 
bevriend ondanks verschillende karakters. Zij wonen in 

Parijs en waren jong in de jaren 60, maar helaas de 

ouderdom komt met gebreken. Zij besluiten het 

bejaardenhuis voor te zijn en samen in een huis te 

gaan wonen, zodat ze voor elkaar kunnen zorgen. 
Datum: donderdag 14 november  19.30 uur 

Kosten:  € 4 (filmrechten) 

 

TAIZé VIERING  
Op vrijdag 15 november wordt om 19.30 uur in de 

katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1 in Bennekom een 

Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van 

Kerken. 
 

CAFE VAN VERDIEPING : Krista Steenbergen, 

‘Spiritualiteit en intimiteit’'. In deze lezing vertelt zij 

over de visie van spiritualiteit op intimiteit, over het helen 

van de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke 
en de terugkeer van eros in ons dagelijks leven. Wat is de 

betekenis van het Heilige Huwelijk, de vereniging van 

mannelijk en vrouwelijk in onszelf?  

Datum: 25 november    Tijd: 20.00 uur.  
Plaats:  A&A,  Veenderweg 3 Bennekom  

Kosten: € 12,50, incl. één kopje koffie of thee. 
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Entreekaartjes kunnen vooraf bij boekhandel Novita aan de 

Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht, en zijn ook 

verkrijgbaar aan de zaal.  

EETCAFE VAN ONTMOETING  

Thema:’Kunst en kleuren’.  

Informatie bij Tineke Kwant 0318 417456 , 

kwantploos@upcmail.nl 
Opgave: 06-30189936. info@eetcafevanontmoeting.nl 

Datum en tijd: 26 november 17.45-19.45 uur 

 

VAN DE LEDEN: Verhuisd: Mevr. Anna Noordam naar de 
Tiemanshof. 

 

PENDELDIENST: Als u wilt rijden, geef u dan op bij Alie 

Rijken tel. 0318 414730, e-mail: alierijken@gmail.com 
Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met de 

chauffeur van die zondag.  

 

3 Betty Busser-Kat  0318 571592/06 57776317 

10 Alie Rijken   0318 414730 
17 Bert de Vries  0318 430290 

24 Carel Effting  0318 303000 

 

 
 

 

 

  

mailto:info@eetcafevanontmoeting.nl
mailto:alierijken@gmail.com
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LUNTEREN 
Vrijzinnig Lunteren 

 

WORKSHOP FILOSOFIE: met Sam Rijken 
In de vorm van een lezing, workshop en 

discussie op twee avonden leidt Sam ons door ‘De filosofie 

van gedachte-experimenten in verband met vrije wil 

en moraliteit’. Lees verder 

https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/2
89-lezing-workshop-discussie-met-sam-rijken 

Data: donderdag 7 en 21 november; Tijd:20.00–22.00 uur 

Kosten: leden/begunstigers € 10,-; niet-leden € 15,- 

Opgave: vóór 1 november via info@vrijzinniglunteren.nl 
 

CULTURELE EXCURSIE: STEDELIJK MUSEUM 

AMSTERDAM ‘Migranten in Parijs’ 

Onder de deskundige begeleiding van een gids bezoeken 
we de tentoonstelling over Chagall, Picasso, Mondriaan en 

andere bekende en onbekende kunstenaar-migranten in 

Parijs in de jaren 1900-1950. Een verhaal over anders zijn, 

dat wat ons onderling met elkaar verbindt en je weg vinden 

in een gepolariseerde samenleving en kunstwereld.  
Er is plaats voor 15 deelnemers. Lees verder 

https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/2

98-cultureel-uitje-stedelijk-museum-amsterdam 

Datum: donderdag 28 november; Tijd: plm 12.00 uur 
vertrek uit Lunteren, met de trein 

Kosten: € 6,-; met museumjaarkaart entree gratis, 

anders € 18,50; plus trein/tramkosten. 

Opgave: vóór 20 november bij Johanna Scholte, 
jsm.scholte@gmail.com of tel. 0318 430420. 

 
  

https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/289-lezing-workshop-discussie-met-sam-rijken
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/289-lezing-workshop-discussie-met-sam-rijken
mailto:info@vrijzinniglunteren.nl
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RENKUM 
Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum 

 

 
 

 

 

 

 
MEDITATIEVE DANS:  

Deze maand is het Allerheiligen en Allerzielen. 

Ook herdenken wij de mensen die overleden zijn in een 

viering aan het eind van de maand.  
In de dansgroep zijn we al vele jaren gewend om daar 

aandacht aan te besteden. We gaan ‘biddend’ dansen met 

een lichtje in de hand met muziek uit Taizé.  

 
Het thema zal zijn: 

‘Je gedragen weten’.  

 

Data:  elke vrijdag in november 

Aanvang: 10.00 – 11.15 uur 
Plaats: Rijnkapel  
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RHENEN 
De Vlam 

 

 
Bijzondere activiteit: 3 nov. 10:30 

Mandala maken ,door Monique Coenraats 
 

Film: Roma  
Roma is geheel in zwart-wit opgenomen, wat bijdraagt aan 

het authentieke jaren-70 karakter van de film. Roma won 

in 2019 een Oscar als 'Beste Foreign Language Film', en 

was daarmee de eerste Mexicaanse film die een 
'buitenlandse Oscar' kreeg.  
 

Concert: Pianorecital ,Felix Justin. 
Piano, sonates van Haydn, Grieg, Medtner en Suprana. 

Felix Justin is geboren in Surabaja, Indonesië. Nadat hij 

eerst zijn opleiding tot apotheker had afgerond, besloot 

Felix alsnog zijn droom om professioneel pianist te worden 
na  te jagen. Hij vertrok naar Nederland en behaalde aan 

het Conservatorium van Utrecht ‘cum laude’ zijn 

bachelor-en masterdiploma 
 

Lezing ‘Alleen met mijzelf of met mijzelf samen?’  

door Harm knoop 

Bestaat het, een vloeiende en harmonieuze verbinding 

tussen de enkeling en de gemeenschap?  
Harm Knoop is meer dan een half leven op zoek naar het 

eigene. Van zichzelf  en van anderen. Soms is dat hard, 

confronterend, pijnlijk. Maar altijd heilzaam. Zoekend, 

inspirerend, bezielend ondersteunt en stimuleert Harm 
mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te 

maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen. Hij 

werkt als coach, trainer, geestelijk verzorger, voorganger, 

schrijver. In 2012 publiceerde hij ‘Leef je eigen mythe’  
 

FILM BIBLIOTHEEK ZOUT in het kader van Nederland 

Leest  



 
12 

VEENENDAAL 
Het venster 

 

 

 

MEDEDELINGEN 
 

Contactochtenden: 12 en 26 november 

Op dinsdagmorgen in de even weken is iedereen welkom 

voor een kopje koffie/thee, van 10.00 – 11.30 uur. We 

praten met elkaar en soms is er een thema of een uitstapje 
(dat staat tijdig op de website). 

Om 9.45 gaat de deur open.  

Coördinatie Wil Gouda, tel. 0318-820357 

 
Wat is een Vrije Ruimte? 

In een Vrije Ruimte wordt er gelegenheid gegeven aan een 

ieder die op zondagmorgen een eigen onderwerp op 

haar/zijn eigen manier vorm wil geven. Zo'n bijeenkomst is 
tevens bedoeld om in te vullen met ‘wat er langs komt’. Er 

is ruimte voor talent, experiment en spontane ideeën. Een 

Vrije Ruimte staat ook open voor mensen van buiten Het 

Venster die iets interessants te melden of te delen hebben - 

uiteraard in overleg met coördinator Vrije Ruimte Martin 
Schuitemaker. Leden en donateurs kunnen de Vrije Ruimte 

benutten om datgene wat hen inspireert te delen of al of 

niet interactief, zolang dit valt binnen de missie van Het 

Venster. Een aantal keren per jaar zal de Vrije Ruimte 
gevuld worden met culturele thema’s.  

Algemene informatie: Martin Schuitemaker 

 

 
Meer en actuele informatie over onze activiteiten: 

lees onze maandelijkse Vensternieuwsbrief, ook te lezen via 

www.hetvensterveenendaal.nl 
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WAGENINGEN 
Arboretumkerk 

 

Toelichting vieringen: 
3 november: poëziezondag 

10 november: de regiozondag is 

georganiseerd door de afdelingen 

Lunteren en Veenendaal en het is een 

theaterstuk van Sanne Terlouw over Anne Zernike m.m.v. 
het ensemble van haar zus Pauline Terlouw.  

24 november: gedachtenisviering waarin we iedereen 

gedenken die ons het afgelopen jaar is ontvallen. Met 

kinderkringen en oppas. 
 

Nieuwe ontwikkelingen 

De startdienst op 8 september was een groot feest. 

Tijdens de dienst werd de nieuwe predikante Mignon van 
Bokhoven van de Vrijzinnigen Nederland afdeling Renkum 

voorgesteld. Met de predikanten van Bennekom en Renkum 

bestaat een ‘achterwachtsysteem’, waarbij zij voor elkaar 

kunnen invallen bij afwezigheid van de eigen predikant, en 

daarom is een goede kennismaking met de gemeente van 
belang.  

Ook was er de introductie van de twee nieuwe 

jeugdwerkers Nienke en Jorn. Zij zijn vanaf 1 september 

gestart, en hebben vooralsnog een contract van een jaar. 
Dit alles dankzij gelden die beschikbaar zijn gesteld door 

een aantal externe fondsen. Zij waren op tijd om 30 

augustus een spetterende avond mee te maken van een 

escaperoom in de toren, met pizza eten, taarten versieren 
en een nacht (niet) slapen, zoals door één van onze 

jeugdleden mooi werd toegelicht tijdens de viering.  

Aan het eind van de Startdienst was er taart en veel 

gezelligheid. 
Het bestuur van de  

Stichting Arboretumkerk-vrijzinnig op weg  
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ADRESSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING           Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom 

                    info@vrijzinnigenbennekom.nl 
                    www.vrijzinnigenbennekom.nl 

                    voorganger: Roos van Doorn Floralaan 41 , 6707 HN Wageningen 
                    roosvandoorn@tele2.nl 

 
VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren  

                    info@vrijzinniglunteren.nl 
                    www.vrijzinniglunteren.nl 

                    voorganger: Esseldien Wennink 
                    esseldien@planet.nl 

 
GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM,  

                    DE  RIJNKAPEL 

Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum 

                    secretariaatgvr@outlook.com 

                    www.vrijzinnigrenkum.nl 
                    voorganger: Mignon van Bokhoven 

                    m.a.vanbokhoven@hotmail.com 
 

DE VLAM, GEBOUW DE VLAM Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen 
                    pien@zeetronic.nl 

                    www.devlamrhenen.nl 
                    pastoraal medewerker:  

                    Monique van Zoest 
 

HET VENSTER, GEBOUW HET VENSTER Vijftienmorgen2, 3901 HA Veenendaal 

                    secretaris@hetvensterveenendaal.nl 

 
ARBORETUMKERK Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen 

                    www.arboretumkerk.nl 
                    voorganger: Jeannette den Ouden Musschenbroekstraat 59, 3514 XJ Utrecht 

     jouden@arboretumkerk.nl 

     secretaris@arboretumkerk.nl 

 
 
 
 

 
  

mailto:roosvandoorn@tele2.nl
mailto:esseldien@planet.nl
mailto:m.a.vanbokhoven@hotmail.com
mailto:secretaris@hetvensterveenendaal.nl
mailto:jouden@arboretumkerk.nl
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UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe 

 

REDACTIE 

Liesbeth Wieringa Kamperfoelielaan 13, 6706 CV 
Wageningen 

e-mail: lieswier@me.com 

0317 420010 

 
Geertje Timmers Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren 

e-mail: geertjetimmers@hotmail.com 

0318 482145 

 

 
Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide 

leden van de redactie. 



 
16 

 


