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VOORWOORD
EENHEID EN EIGENHEID
Wil je ‘namens Wageningen’ het voorwoord van de
komende Eenheid schrijven? Ja, dat wilde ik wel en ik
noteerde in mijn agenda bij de dag van de deadline met
rode pen: EENHEID. Toen ik dat woord in die rode kapitalen
zag staan, schoten de vragen door me heen: wat is dat
eigenlijk, ‘eenheid’? Voelen de mensen die dit blad lezen
zich een ‘eenheid’? En willen ze dat wel zijn? Tegenwoordig
is ‘eenheid’ immers bepaald geen trendy woord. Het wordt
al gauw geassocieerd met eenvormigheid, collectiviteit of
gelijkvormigheid. Eenheidsworst! Misschien is dat laatste
wel de meest voorkomende connotatie bij het woord. En
wie wil nu met eenheidsworst geassocieerd worden? We
willen -althans volgens de media- toch allemaal liever
authentiek, onderscheidend en origineel zijn?
Ik sudderde een paar dagen over deze vragen. Om te
beginnen zag ik in dat ‘eenheidsworst’, dat volgens Van
Dale een ‘volkomen uniform geheel dat minder
aantrekkelijk wordt geacht’ is, in ieder geval een
onmogelijk, want in zichzelf tegenstrijdig begrip is. Iets wat
uniform is, kàn helemaal geen eenheid vormen. Ik besefte
dat het kenmerkende van een eenheid juist is, dat zij
(eenheid is een vrouwelijk woord!) bestaat uit onderling
verschillende aspecten, dus bijvoorbeeld uit diverse
onderdelen, ingrediënten of mensen. Om een eenheid te
kunnen vormen, moeten zij niet gelijk zijn aan elkaar, maar
ondanks de verschillen een samenhang vormen of in
harmonie zijn met elkaar. Daarom is een eenheid bijzonder
én kwetsbaar. Want als één van de onderdelen van de
eenheid de harmonie verstoort – bijvoorbeeld te uniek of
te authentiek is of wil zijn - wordt de eenheid bedreigd.
Aan de andere kant: als alle onderdelen hetzelfde zijn, is er
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ook geen eenheid meer in de juiste betekenis van het
woord en zal die eenheid iedereen worst zijn.
Een echte eenheid vormen is dan ook dynamisch en
vraagt om voortdurend de balans zoeken tussen
onderscheidend en gelijkwaardig zijn, tussen eigenheid en
onderlinge afstemming. Echte eenheid tussen mensen
ontstaat als de eigen klank wordt gekoesterd en van
daaruit de harmonie met anderen wordt gezocht.
Wat een mooie titel heeft dit blad eigenlijk!
JdO
WERELDVREDE meditatie bij Vrijzinnigen Nederland
www.zinnige-activiteiten.nl
Sluit het jaar af met een uur mediteren. Vrede in
jezelf, vrede in jouw omgeving, vrede in de wereld. Doe
mee met een wereldwijde beweging, want op hetzelfde
moment wordt over de hele wereld deze vredemeditatie
gehouden.
Op oudejaarsdag wordt van 13.00 tot 14.00 uur op
verschillende plekken in onze regio de Wereldvrede
Meditatie gehouden. Op www.zinnige-activiteiten.nl vind je
alle informatie.
De eerste Wereldvrede Meditatie (ook bekend als ‘World
Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd
georganiseerd door John Randolph Price in 1986. Doel:
mensen over de hele wereld verbinden in hun focus op
vrede, liefde, begrip en vergevingsgezindheid. Meditatie
betekent hier: met eigen gedachten, visie, en geloof je
richten op vrede en vrijheid voor alle mensen.
Samengevat: Wereldvrede Meditatie op Oudejaarsdag,
31 december 2019, van 13.00 – 14.00 uur (inloop vanaf 12.30
uur) bij de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Bennekom,
Lunteren, Veenendaal, Rhenen, Renkum en Wageningen.
Je bent van harte welkom!
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VIERINGEN DECEMBER
Zondag 1 december
Bennekom

10:30

Hans Dirk van Hoogstraten

Lunteren

10:30

Klaas Douwes

Renkum

10:00

Mignon van Bokhoven 1e advent

Rhenen

10:30

-

Veenendaal

10:00

Vrije Ruimte: koor ‘Songs from the Heart’

Wageningen

10:00

Meditatieve viering

Zondag 8 december
Bennekom

10:00

Zin op Zondag met Aart Goedhart

Lunteren

10:30

Meezingconcert: ‘Songs from the heart’

Renkum

10:00

Hans Siemerink

Rhenen

10:30

Kiki van Holst

Veenendaal

10:00

Monique van Zoest

Wageningen

10:00

Jeannette den Ouden

Zondag 15 december
Bennekom
10:30

Stilteviering

Lunteren

10:30

Ivo de Jong

Renkum

10:00

Loes van Laar

Rhenen

10:30

-

Veenendaal

10:00

Lezing door Laurens ten Kate

Wageningen

10:00

Johannes Diepersloot

Zondag 22 december
Bennekom

10:30

Marieke de Vries

Lunteren

10:30

Sacrale dans

Renkum

10:00

Greetje de Klerck

Rhenen

10:30

Ronald Naar, Lied van de ziel

Veenendaal

10:00

Taco IJzerman

Wageningen

10:00

Jeannette den Ouden
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Dinsdag 24 december
Bennekom

19:30

Roos van Doorn met Cantorij

Lunteren

10:30

-

Renkum

10:00

-

Rhenen

10:30

-

Veenendaal

10:00

-

Wageningen

17:00
21:30

Kinder-Kerstviering
Kerstviering

woensdag 25 december
Bennekom

10:30

Bert Cozijnsen

Lunteren

10:30

Esseldien Wennink

Renkum

10:00

Mignon van Bokhoven

Rhenen

10:30

Monique van Zoest

Veenendaal

10:00

Irene Hörst

Wageningen

10:00

-

zondag 29 december
Bennekom

10:30

-

Lunteren

10:30

-

Renkum

10:00

-

Rhenen

10:30

Monique van Zoest

Veenendaal

10:00

Wageningen

10:00

Vrije Ruimte: Herman de Rijk & Marieke de
Vries
-

maandag 31 december
Bennekom

19:30

Oudjaar door leden.

Lunteren

10:30

-

Renkum

10:00

-

Rhenen

10:30

-

Veenendaal

10:00

-

Wageningen

10:00
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ALGEMENE AGENDA DECEMBER
Datum

Afd

01
03
05

Rh
Rh
Re

07

Be

07
08
08
12
12
15
15

Rh
Be
Lu
Be
Lu
Ve
Wa

18
20
22
22
31
31
31
31
31
31

Wa
Re
Lu
Wa
Be
Lu
Re
Rh
Ve
Wa

Aciviteit

Latifa meditatie, Trudi Alblas
Film, ‘Green book’
Meditatieve, sacrale dans,
daarna iedere vrijdag in december
Het labyrint als inspiratiebron(tot
15:00)
Concert, Sonos Trio
laatste dag expositie
(tot 17:00)
Meezingconcert ‘Songs from the heart’
Concert Hildegard von Bingen
Filmavond ‘Woman in gold’
Lezing Laurens ten Kate
Kerstconcert Musica Vocale
(’s middags?)
70+ Kerstmiddag
Lichtfeest meditatieve, sacrale dans
Sacrale dans
Wagenings Volkooren Winterconcert
weredvrede-meditatie
weredvrede-meditatie
weredvrede-meditatie
weredvrede-meditatie
weredvrede-meditatie
-
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Aanvang

10:30
20:00
10:00
13:00
20:00
14:00
10:30
20:00
19:30
10:00
?
15:00
10:00
10:30
15:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

BENNEKOM

Vrijzinnigen Bennekom

HET LABYRINT ALS INSPIRATIEBRON:
Elisabeth Verheij neemt u mee om u te laten
inspireren door het Labyrint.
Zo zijn er heel simpele vormen met maar 3 paden, maar is
er ook het labyrint in de kathedraal van Chartres, wat
beschouwd wordt als een pelgrimstocht. Er wordt ook een
labyrint gelopen.
Datum: zaterdag 7 november Tijd:
13.00 -15.00 uur
Opgave :www.vrijzinnigenbennekom.nl
EXPOSITIE: t/m 8 december Expositie van Quinta Buma:
Fotografie en Brigit Klatser: Beelden en objecten.
telefonische afspraak: 06 30709180
ZIN OP ZONDAG: ‘Twijfel, de kunst van het
beslissen.’ met Aart Goedhart. We hebben veel keuzes
te maken, zowel in de kleine dingen des levens, als in
belangrijker zaken. Dat kan leiden tot ‘keuzestress’.
Muziek: Gert Doekes ,Hermen Peeters en Miriam
Peeters,violist, Ank de Pater,cellist.
Datum en tijd: 8 december 10:30 uur.
OPEN TAFEL: 10 december, 17:15. Nieuwe kokers/
kooksters zijn van harte welkom. Opgave: uiterlijk tot de
vrijdag vóór de maaltijd bij Stanny van Barneveld, tel.:
0318-576154, e-mail: stansanne@gmail.com. Kosten € 5,-.
KLANKIMPROVSATIES: rond de muziek van de mystica
Hildegard von Bingen. Datum: donderdag 12 december
Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 9,- voor leden,
€ 12,- voor overige belangstellenden.
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FOCUSWERKPLAATS door Marieke Hoeve op 20 december
van 14:15 – 16:30. Informatie en opgave via de website.
WERELDVREDE-MEDITATIE zie pag. 3
VAN DE LEDEN :Overleden: 26 oktober, Piet Visscher.
Verhuisd: Ytske Basset naar de Timanshof.
IN MEMORIAM Piet Visscher
Op 26 oktober is ons trouwe en actieve lid Piet Visscher
overleden. Piet is 94 jaar geworden.
Voor veel mensen kwam het bericht van Piets overlijden
onverwacht. Hij was nog gewoon bij de gespreksgroep van
Peter geweest, had net nog de distributie van de Eenheid
gedaan en bracht persoonlijk enkele exemplaren naar De
Ontmoeting. Opeens voelde hij zich niet zo lekker, hij werd
opgenomen in het ziekenhuis en daar is hij vrij snel en
rustig overleden. Piet heeft in het ziekenhuis van alle
kinderen afscheid kunnen nemen en in de liefdevolle
aanwezigheid van Lyda bewust en rustig het leven los
gelaten.
We namen op 31 oktober afscheid van hem in een volle
zaal in de Ontmoeting. De kaarsenkandelaars die Durk
gemaakt heeft, deden voor het eerst dienst als wachters
om de kist van Piet heen.
Ik had Piet nog niet persoonlijk ontmoet, maar ik heb het
gevoel dat ik hem een beetje heb leren kennen in de
verhalen die ik hoorde van Lyda, de kinderen en de mensen
in de Ontmoeting. Piet verstond de kunst om zowel een
gedrevenheid te hebben, als ook ruimte te laten voor
degene met wie hij in gesprek was om er anders over te
denken.
Piet heeft jarenlang als bestuurslid de afdeling gediend.
Ook toen er roerige tijden voor de afdeling aanbraken en
veel bestuursmutaties plaatsvonden bleef hij als een der

8

weinigen op zijn post en loodste de vereniging naar rustiger
vaarwater. Na die periode heeft hij nog lang deel
uitgemaakt van de Beleidscommissie. Hij was zeer
betrokken bij de afdeling wat vooral tot uitdrukking kwam
op de ledenvergadering waar hij met zijn positief-kritische
opmerkingen altijd een waardevolle bijdrage leverde. Piet
was ook bescheiden. Het heeft bijvoorbeeld nogal wat
moeite gekost om hem zover te krijgen zijn
(vakantie)tekeningen te exposeren in de Ontmoeting.
Piet was één van de leden die het belang benadrukte van
het maatschappelijk betrokken zijn als individu en ook als
vereniging. Bij veel gelegenheden droeg hij die boodschap
uit, wat zeker bij gedragen heeft tot een sterkere focus
binnen Vrijzinnigen Bennekom op het handelen als
consequentie van je levensovertuiging. Het scheppen van
gelijke kansen voor iedere wereldburger, eenheid der
volkeren, dat waren daarbij voor hem uitgangspunten.
We herinneren in Piet het doen wat je te doen staat, recht
uitkomen voor je mening, op de bres staan voor sociale
rechtvaardigheid en je idealen, en bij dit alles goed naar
mensen luisteren.
We wensen Lyda en de kinderen veel warmte en kracht om
het gemis in de dagen die gaan komen te dragen.
Roos van Doorn
EEN BERICHT VAN HOOP
Uit: ‘Charter for Compassion’ mailing.
Het antwoord van de gemeenschap van Christchurch,
Nieuw Zeeland, op de terreurdaad van 15 maart is
beloond met de ‘Compassion Humanitarian Award’.
Nadat op 15 maart de Al Noor Moskee in Christchurch werd
getroffen door een zware terreur-aanslag waarbij 51
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mensen het leven lieten, reageerde de bevolking op
bijzondere wijze. De burgemeester van Christchurch ,
Lianne Dalziel, sprak een video-boodschap in ter
gelegenheid van de uitreiking van de prijs op 10 november
in Monterrey, Mexico.
Zij gaf aan dat ‘na de aanslag een ongelooflijke uitbarsting
van liefde, compassie en vriendschap volgde, in plaats van
de mogelijk verwachte haat. Het was de instinctieve reactie
van het volk van Christchurch op deze verschrikkelijke
gebeurtenis, toen onze Moslim broeders en zusters werden
aangevallen tijdens het gebed. Het was de taal van onze
Moslim broeders en zusters, die spraken van vrede, liefde
en compassie, en, nog belangrijker, over de kracht van het
schenken van vergeving. Wij danken het Charter for
Compassion dat het ons de gelegenheid geeft er toe bij te
dragen dat dit de manier wordt waarop we ons weer
verbinden met onze humaniteit, en dat we geweld en haat
afwijzen, en alles afwijzen dat ons verdeelt. Wij zijn één.’
De nieuwe directeur van het Charter of Compassion
reageerde:
‘Ik geloof dat we alleen een wereld van liefde en vrede
kunnen bewerkstelligen door te werken binnen, tussen en
voorbij de religieuze tradities. Alleen dan kunnen we boven
polarisatie uitstijgen en compassie omarmen. De mensen
van Christchurch belichamen de ware geest van wat het
betekent mens te zijn en verdienen daarom deze
Compassion Humanitarian Award.’
TERUGBLIK OP REGIOZONDAG
Zondagochtend 10 november: Bennekommers tot op het
balkon in de Arboretumkerk. Het was regiozondag en de
afdelingen van Bennekom, Lunteren, Veenendaal, Renkum,
Rhenen en Wageningen vonden elkaar in Wageningen bij
het literair concert over Anna Zernike. Natuurlijk was niet
iedereen er, maar elke afdeling was vertegenwoordigd met
zowel leden als voorganger. Goed om te zien!
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Bij mij zette de muziek en het verhaal mijn ”innerlijke
filmschermpje” meteen aan. Ik zag het Friese landschap en
de zee, dreef heerlijk mee op het verhaal van haar jeugd,
haar liefde, haar passie en drijfveren, terwijl er niets te zien
was en ik van Anna Zernike alleen maar één portret ken.
Wat een mooie uitvinding van ons brein is dat toch, onze
verbeeldingskracht.
Zo’n optreden is niet zo heel makkelijk in woorden te
vangen: het is prachtige life muziek, het is aansprekend
gedachtengoed -nog steeds verrassend actueel-, het is een
stukje historisch besef van onze vrijzinnige traditie en
respect voor een dappere voorloopster daarin, het is het
verhaal van idealen in de wereld zetten en het is ook meer
dan al die dingen samen. Ik vond het een cadeautje op de
zondagochtend. En ik denk dat het boeken van zo’n
professioneel optreden in de regio een mooi voorbeeld is
van samenwerking waar we wat aan hebben.
Roos van Doorn
PENDELDIENST:
Als u wilt rijden, geef u dan op bij Alie Rijken tel. 0318414730
e-mail: alierijken@gmail.com
Als u gereden wilt worden kunt u contact opnemen met de
chauffeur van die zondag
1
8
15
22
24
25
31
31

Jan Siepel
Sanne v Boschinga
Rens de Vries
Bert de Vries
Carel Effting
Alie Rijken
Alie Rijken
Nico Kwakernaak

0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318
0318

11

415141
576154
414942
430290
303000
414730
414730
416230

19.30 uur
12.30 uur
19.30 uur

LUNTEREN
Vrijzinnig Lunteren

MEEZINGCONCERT: ‘Songs from the
heart’, koor o.l.v. Anadya Wouters.
Op deze ochtend, in een tijd waarin de dagen weer
donkerder zijn, neemt het koor je mee op een muzikale reis
door allerlei culturen en tradities, op zoek naar het Licht.
We zullen verstillende en uitbundige liederen zingen, zoals
altijd vanuit het hart. Meezingen mag!
Lees verder
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/2
78-songs-from-the-heart
Datum: zondag 8 december
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: niet leden € 5,WERELDVREDEMEDITATIE
Het initiatief Wereldvrede Meditatie beoogt mensen
wereldwijd vrede in zichzelf, hun omgeving en de wereld te
laten nastreven. Door met velen over de hele wereld op
hetzelfde moment, 31 december om 13:00 uur (12:00 uur
Greenwich tijd), te mediteren wordt een krachtig signaal
afgegeven. Een betere afsluiting van het oude jaar is toch
nauwelijks denkbaar?
Over de precieze invulling m.b.t. begeleiding en muziek
kunt u lezen via
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/2
66-wereldvredemeditatie
Data: dinsdag 31 december
Tijd:
13.00 – 14.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtprijs €5
Zie ook pag.3
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RENKUM

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

MEDITATIEVE DANS: deze maand wordt er gedanst aan
de hand van het thema ‘Zoeken en vinden’ . Op 20
december vieren we het Lichtfeest. We beginnen met koffie
en thee, dansen vijfkwartier en sluiten af met warme
kruidendrank. De eindtijd zal dus wat later zijn dan
gewoonlijk.
Data:
Aanvang:
Plaats:

elke vrijdag in december
10.00 – 11.15 uur
Rijnkapel

WERELDVREDEMEDITATIE: in onze regio wordt er door
de vrijzinnigen aandacht gegeven aan de internationale
World Peace Day met een bijeenkomst die net als overal ter
wereld om 12.00 uur Greenwichtijd start en een uur duurt.
Miljoenen mensen doen hier wereldwijd aan mee door stil
te staan bij de vrede.
We beginnen precies om 13.00uur. De stilte wordt
onderbroken door enkele teksten en muziek om onze
aandacht te richten.
De Wereldvredemeditatie kan gezien worden als een
zinvolle afsluiting van 2019 en een goed begin van het
nieuwe jaar. Iedereen is van harte welkom.
Datum:
Aanvang:
Plaats:

dinsdag 31 december
start is precies om 13.00 uur!
Rijnkapel

Zie ook pag.3
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RHENEN
De Vlam

LATIFA MEDITATIE: de Latifa is een
eeuwenoude soefi meditatie, die ons op een concrete wijze
een vrijere ruimte binnenleidt. Met bezielde woorden van
Michaël Derkse en verfijnde muziek van Rosa Vendel
word je meegenomen op weg. Een weg van
aanvaarding naar vrije wil. Een weg van verlangen, van hoop
en vertrouwen. Een weg die ruimte creëert voor wie wij
werkelijk zijn… Voor deze meditatie heb je geen ervaring
nodig. Wel wat tijd… de meditatie zal anderhalf uur duren, tijd
die voorbij zal vliegen. Neem een warme sjaal of doek mee,
omdat je stil zit. Mocht je liever willen liggen, zorg dan zelf
voor een matje en een kussentje.
Trudi Alblas (1955) is doula (zwangerschaps- en
bevallingscoach) en werkt op het asielzoekerscentrum in
Leersum met zwangere vrouwen. Na de driejarige ITIP opleiding
waarin ze de waarde en betekenis van meditatie heeft gevoeld,
heeft zij een tijdje in een sangh (meditatiegroep)
gemediteerd. Dit verdiepte zich verder tijdens een jaartraining
Latifa die zij volgde. Door deze meditatievorm is zij zo gegrepen dat
ze dit graag met anderen wil delen.

Datum:
Tijd:
Bijdrage in de kosten:

zondag 1 december
10.30-12.00 uur
€ 9,00
(€6,00 voor leden en begunstigers)

FILM: ‘Green book’
2018, 130 minuten; Taal: Engels
Green Book geeft een beeld van een muzikale tournee
die de zwarte pianist Don Shirley in 1962 maakt. De reis
gaat door het Zuiden van de VS, waar in dat jaar nog strikte
rassenwetten gelden:zo moet Shirley, voorafgaande aan een
van zijn concerten, in de keuken bij de zwarte bedienden eten
en moet hij slapen in een armoedig motelletje dat als
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een van de weinige voor zwarten toegankelijk is. Om veilig
door het voor zwarten vijandige Zuiden te kunnen reizen,
huurt Don Shirley (een prachtrol van Mahershala Ali) "Tony
Lip" Vallelonga in, een werkloze nachtclubportier met losse
handjes (ook al zo’n mooie rol van Viggo Mortensen).
Het contrast is groot: Don Shirley is een fijnzinnige, bijna
aristocratische heer, terwijl Tony Lip als een grove
vuilbekkende profeet wordt uitgebeeld. Tijdens de reis krijgen
de mannen meer en meer begrip voor elkaar.
Datum:
dinsdag 3 december
Aanvang:
20.00 uur zaal open vanaf 19.30 uur
Kosten:
€6,-. inclusief consumptie
CONCERT: ‘Sonos Trio’
werken van Haydn, Schumann en Dvořák.
Caspar Vos – piano, Cordelia Paw – viool, Ketevan
Roinishvili – cello.
Het Sonos Trio is ontstaan vanuit een sterke muzikale
chemie en een gedeelde passie voor kamermuziek. Een
pianotrio is voor de spelers de ideale combinatie omdat de
individuele instrumenten samen voor een perfecte balans
zorgen. Het repertoire voor pianotrio is daarnaast
ongelofelijk rijk.
Datum:
zaterdag 7 december
Aanvang: 20.00uur
Kosten:
t/m 18 jaar gratis
19 t/m 26 jaar €12
vanaf 27 jaar €18
WERELDVREDE MEDITATIE: met Trudi Alblas en
Thérèse Evers
Datum:
dinsdag 31 december
Tijd:
13.00-14.00 uur
Plaats:
In de bovenzaal van De Vlam,
Beukenlaan 2, Rhenen
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VEENENDAAL
Het venster

MEDEDELINGEN:
Vensterlezing op 15 december :
‘Humanisme en het heilige’- Op zoek naar een vrijzinnig
antwoord op vreemdelingenhaat - door Laurens ten Kate.
Het woord ‘heilig’ verwijst meestal naar het goddelijke:
naar een hogere wereld die het schamele bestaan kan
verrijken. Het geeft houvast en zekerheid. En toch, als we
aan het heilige denken, dan is dat juist iets heel menselijks:
het heilige breekt in, verwart ons en fascineert tegelijkertijd.
De filosoof van de dood van God, Nietzsche, zag hier een
relatie tussen het humanisme van onze moderne cultuur en
het heilige: ze kunnen niet zonder elkaar. De humanistische
moslimschrijver Kermani reisde in 2016 mee met de
Syrische vluchtelingen en noemde hen ‘de heilige indringers
die de Europese werkelijkheid veranderen’. Aan de hand
van beide denkers laat Laurens ten Kate zien hoe een
vrijzinnig antwoord op vreemdelingenhaat er uit kan zien.
Laurens ten Kate is hoofddocent filosofie, religiewetenschap en
globaliseringsstudies, en bijzonder hoogleraar vrijzinnige
religiositeit en humanisme, beide aan de Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht. Zijn bijzondere leerstoel is gevestigd
door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed. In 2016
verscheen zijn boek De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen
van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (Uitgeverij
Sjibbolet).

Om evenementen te kunnen blijven organiseren is een
gemiddelde van € 5,- per persoon berekend. Na afloop is er
thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.
Datum: zondag 15 december; Aanvang: 10.00 uur.
Plaats:
Vijftien Morgen 2, Veenendaal
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:
Zondag 1 december: 1e Advent, een
meditatieve viering voorbereid door
gemeenteleden.
08 december: 2e Advent, Avondmaal, Kinderkringen en
oppas
15 december: 3e Advent
18 december: Kerstmiddag voor ouderen.
Begin: 15.00 uur inloop 14:30 uur. We eindigen om 16.30
uur
Deze middag zal het koor ‘Tarantella’ onder leiding van
Juliette Stout kerstliederen met en voor ons zingen.
Opgave kan bij Gerda van Loo, L. Roggeveenstraat 2, 6708
SL Wageningen gerda@vanloo-kramer.nl
Bellen kan ook: 06–24221807 (bij inspreken wordt de
naam genoteerd!)
Aanmelding graag vóór vrijdag 13 december i.v.m. de
voorbereidingen. Iedereen van harte welkom!
22 december: 4e Advent, Kinderkringen en oppas
24 december 17.00 uur: kinderkerstviering voor en door
kinderen
van 0-100
24 december 21.30: sfeervolle kerstviering met muzikale
begeleiding.
Dit jaar staan in alle kerstvieringen de herders (uit Lucas 2)
centraal:
Toen de engelen waren teruggekeerd naar de hemel,
zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is.’ (Uit: Lucas 2).
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ADRESSEN

VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING
info@vrijzinnigenbennekom.nl
www.vrijzinnigenbennekom.nl
voorganger: Roos van Doorn
roosvandoorn@tele2.nl

Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom

VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE
info@vrijzinniglunteren.nl
www.vrijzinniglunteren.nl
voorganger: Esseldien Wennink
esseldien@planet.nl

Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren

GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM,
DE RIJNKAPEL
secretariaatgvr@outlook.com
www.vrijzinnigrenkum.nl
voorganger: Mignon van Bokhoven
m.a.vanbokhoven@hotmail.com

Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum

DE VLAM, GEBOUW DE VLAM
pien@zeetronic.nl
www.devlamrhenen.nl
pastoraal werker:
Monique van Zoest

Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

HET VENSTER, GEBOUW HET VENSTER
secretaris@hetvensterveenendaal.nl

Vijftienmorgen 2, 3901 HA Veenendaal

ARBORETUMKERK
www.arboretumkerk.nl
voorganger: Jeannette den Ouden
jouden@arboretumkerk.nl
secretaris@arboretumkerk.nl

Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen
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Floralaan 41 , 6707 HN Wageningen

Musschenbroekstraat 59, 3514 XJ Utrecht

UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe
REDACTIE
Tijdelijk: Dieneke Gorter
e-mail diengorter@hetnet.nl
0318 419593
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.
Houd U svp aan het protocol voor aanlevering: er is één
pagina per afdeling beschikbaar voor de ‘algemene
Eenheid’; elke afdeling kan zelf zijn deel uitbreiden naar
behoefte. Zo nodig wordt de tekst ingekort. Slechts bij
uitzondering kan extra ruimte worden gegeven.
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