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VERLANGEN
‘Verlangen is: wonen in deining,
geen thuishaven vinden in de tijd.
En wensen: gesprek vol verfijning
van dagelijkse uren met eeuwigheid.’
Bovenstaande regels komen uit het gedicht ‘Das
ist die Sehnsucht’ van Rainer Maria Rilke; de vertaling is van Jaap Blom. ‘Sehnsucht’ is een sterk
verlangen naar iets dat er niet is, maar waarvan
je je wel kunt voorstellen wat het je zou kunnen
geven.
Elk verlangen komt voort uit een gemis of uit verdriet; zonder leegte bestaat er geen verlangen. De
gevoelde eenzaamheid van de dichter Rilke doet
hem verlangen naar een thuishaven in de tijd en
een goed gesprek.
Mensen verlangen altijd en wachten op iets dat
ze niet hebben: geluk, genot, gezondheid, liefde,
gemeenschappelijkheid. Je kunt zeggen dat de
mens een verlangend wezen is en dat het onze
verlangens zijn die bepalen wat we doen. Maar
waar verlangen wij dan naar? En wat missen we,
uit welke leegte komt het voort?

Het komende seizoen komen deze vragen op de
een of andere wijze aan bod in ons activiteitenprogramma. In de lezingen, exposities, gesprekskringen, films en andere activiteiten proberen
wij te zoeken naar antwoorden. Niet dat onze
verlangens vervuld zullen raken, want achter elk
vervuld verlangen ligt weer een nieuw verlangen;
dat weet iedereen. Maar we hopen op zinvolle
avonden en diepgaande ontmoetingen.
Op de coverfoto van het programmaboekje wordt
het thema verlangen verbeeld in een prachtige
zonsondergang, waarbij de oranje stralen een verwijzing zijn naar de bevrijding, dit seizoen 75 jaar
geleden. Ook symboliseert de meerkleurige voorpagina de nieuw gevormde Protestantse Gemeente
Rivierenland Oost (PGRO).
Wij wensen u – en onszelf – een mooi seizoen toe!
Namens de Taakgroep Vorming Oecumene
en Samenlevingsvraagstukken (VOS) van de
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost,
Marike Meek, pastor

De activiteiten op 19 sept., 28 nov., 13 febr. 2 april en 15 mei worden georganiseerd
door het Catechetisch Beraad van de parochie ‘De twaalf Apostelen’ te Wijchen,
in samenwerking met de Taakgroep VOS.
Tweewekelijkse Agapèvieringen in het Koetshuis te Beuningen zijn een
samenwerking tussen de parochie ‘Johannes XXIII’ en de PGRO.
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ACTIVITEITEN PER MAAND
September 2019
5 Taizéviering
5 Informatieavond Israëlreis
10 Lezing: ‘Ruth’ (1/4)
11 Agapèviering
19 Lezing: ‘Een ommetje Santiago’
25 Agapèviering
26 ‘Geweld in de Vredesweek’
Oktober 2019
1 Lezing: ‘Ruth’ (2/4)
3 Muzikale voorstelling ‘Red een kind’
6 Start najaarsexpositie ‘Bonhoeffer 75’
8 Lezing: ‘Het leven van Bonhoeffer’
9 Agapèviering
19 Openstelling expositie ‘Bonhoeffer’
22 Lezing: ‘Ruth’ (3/4)
23 Gesprekskring: ‘Nu ik oud word’ (1/2)
23 Agapèviering
23 Voorstelling: ‘Wie ben ik?’
24 Lezing: ‘Leven als Jood in Arabisch Galilea’
26 Meditatieve herfstwandeling
30 Gesprekskring: ‘Nu ik oud word’ (2/2)
31 Lezing: ‘Liedjes van verlangen’
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November 2019
6 Agapèviering
12 Lezing: ‘Ruth’ (4/4)
14 Film: ‘Maudie’
20 Agapèviering
21 Muzikale avond: ‘Koning David’
28 Lezing: ‘Het bezielde landschap’
December 2019
4 Agapèviering
4 Schakellezing: ‘Micha, een profeet’ (1/2)
11 Schakellezing: ‘Micha, een profeet’ (2/2)
18 Agapèviering
21 Kerst in Wijchen
29 Top-2000-dienst
Januari 2020
7 	Lezing: ‘Vrouwen in de Islam,
van Mohammed tot nu’
8 Agapèviering
14 Film: ‘If Beale Street could talk’
22 	Agapèviering
22	Gesprekskring: ‘In welke woorden kan ik
wonen?’ (1/2)
29 	Gesprekskring: ‘In welke woorden kan ik
wonen?’ (2/2)
30 Lezing: ‘Gezondheid voor lichaam en geest’

Activiteitenprogramma 2019-2020

A C TI VI TE I TE N PE R M A A N D

Februari 2020
5 Agapèviering
13 Film: ‘The Way’
18 Lezing: ‘Heilige onrust’
19 Agapèviering

Mei 2020
13 Agapèviering
14 ‘Leven en werk van Felix Nussbaum’
15 Excursie naar De Hof van Lof

Maart 2020
1 Start expositie ‘De kruisweg’
4 Agapèviering
5 Lezing ‘De kruisweg naar Marcus’
12 Film: ‘Julieta’
14 ‘Stilte, muziek en bezinning’ (1/2)
18 Agapèviering
24 Lezing: ‘Marc Chagall’
April 2020
1 Agapèviering
2 Lezing: ‘Mens, waar ben je?’
4 ‘Stilte, muziek en bezinning’ (2/2)
9 The Passion in Wijchen
15 Agapèviering
16 	Lezing: ‘Euthanasie, wat betekent dit
voor nabestaanden?’
18 Meditatieve voorjaarswandeling
23 Film: ‘Atonement’
29 Agapè viering
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SE PTE M B E R

do. 5 sept. | 19.00 uur

do. 5 sept. | 20.15 uur

Maaltijd en Taizéviering

Informatieavond Israëlreis

Voor wie dat wil, is er de mogelijkheid om rond
18.00 uur een eenvoudige soep- en broodmaaltijd te nuttigen in kerkelijk centrum Mamre.
Daarna zal in de Immanuelkerk een Taizéviering
worden gehouden.

Als er voldoende interesse is, willen de predikanten
Jan Esveldt (Amersfoort) en Henk Fonteyn in 2020
weer een reis naar Israël organiseren.
Daarbij zal iets meer nadruk komen te liggen op
aandacht voor de ‘andere kant’ van Israël, in de
vorm van wat extra bezoek aan plekken die zich
op de westelijke Jordaanoever bevinden.
Daarnaast blijven ook ‘highlights’ in Israël op de
agenda staan, zoals de oude stad Jeruzalem met
de Olijfberg en allerlei interessante plekken rond
het Meer van Galilea.
Een kerklidmaatschap (van welke kerk dan ook) is
absoluut geen voorwaarde om mee te kunnen.

Kerkelijk centrum Mamre, Druten
Immanuelkerk, Druten
Info | Gerjon Elings
t 06-15279084, gerjon.elings@inholland.nl

Kerkelijk centrum Mamre, Druten
Info | ds. Henk Fonteyn
t 06-14230579, henkfonteyn@gmail.com
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do.19 sept. | 20.00 uur

SE PTE M B E R

di.10 sept., 1 en 22 okt., 12 nov. | 19.30 uur

Lezing: ‘Ruth’ in vier avonden

Lezing: ‘Een ommetje Santiago’

Ds. Fonteyn wil dit najaar vier avonden besteden
aan het aandachtig lezen van een Bijbelboek.
De keuze is gevallen op het boek Ruth, dat vier
hoofdstukken beslaat. In het verhaal van Naomi,
Ruth en Boaz komen allerlei belangrijke bijbelse
noties aan de orde, zoals het leviraatshuwelijk en
het losserschap, noties die ook elders in het Oude
en Nieuwe Testament een belangrijke rol spelen.
Breng uw eigen bijbel mee en een schrijfblok (of
tablet) om aantekeningen te maken!

Na veertig jaar als biologieleraar te hebben gewerkt, gaat er voor Antoon van Tuijl (1939) in
2001 een lang gekoesterde wens in vervulling:
een voettocht naar Santiago de Compostella.
Het worden uiteindelijk twee pelgrimstochten,
waarbij zijn belangstelling onderweg uitgaat naar
de prachtige landschappen en de rijkdom van de
natuur. De beleving daarvan is intens omdat hij
ook de spirituele intensiteit van de tocht weet te
herkennen en te benoemen.
Begeleid door schitterende beelden neemt Antoon
ons vanavond verhalenderwijs mee langs de geschiedenis van de Camino en de persoonlijke ervaringen die hij onderweg mocht opdoen.

Kerkelijk centrum Mamre, Druten
Info | ds. Henk Fonteyn
t 06-14230579, henkfonteyn@gmail.com

De Schakel, Wijchen
Info | pastor Andreas Inderwisch
t 06-48256940, andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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SE PTE M B E R

Gedurende het hele seizoen:

Agapèvieringen in het Koetshuis

Elke twee weken komen katholieken en protestanten bij elkaar in het Koetshuis in Beuningen
voor een Agapèviering.
We luisteren naar meditatieve muziek, we lezen
de bijbeltekst van de komende zondag en delen
onze gedachten daarover. We delen brood en
wijn, we doen voorbeden, wensen elkaar vrede
en tot slot zingen we een lied. Rond kwart over
acht drinken we een kopje koffie of thee.
Zo is de liturgie van de Agapèviering.
U bent van harte uitgenodigd!

Data 2019: wo. 11 en 25 september;
9 en 23 oktober; 6 en 20 november;
4 en 18 december
Data 2020: wo. 8 en 22 januari, 5 en 19 februari,
4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april en 13 mei
Aanvang: 19.15 uur

Koetshuis, Beuningen
Aanbellen aan de voordeur van de pastorie,
Dorpssingel 2, t.o. Corneliuskerk
Info | pastor Marike Meek
t 024-6416250, marike.meek@gmail.com
pastor Ruud Roefs
t 024-6771271, ruud.roefs@johannesXXIII.nl
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do. 3 okt. | 20.00 uur

Muzikale voorstelling:
Huiskamerconcert Stg. ‘Red een Kind’

Will van Geel (verteller) wil samen met Huub
Sprang (op saxofoon) de deelnemers aan deze
bijeenkomst door verhaal, gesprek, poëzie en
muziek laten nadenken over de herkomst van geweld. ‘We brengen het onderwerp ter sprake
omdat het ons inziens zeer actueel is. Voor wie na
wil denken over de oorzaken, gevolgen en de betekenis van geweld kan deze avond een bron van
inspiratie en zelfreflectie zijn. We denken dat het
belangrijk is met wie dan ook te spreken over geweld, ook met betrekking tot het opvoeden van
kinderen.’ Waar dat mogelijk en zinvol is, wordt
een verband gelegd met de levenservaring van
verschillende mensen en met de literatuur.

Het ZWO-project steunt het werk van stichting
‘Red een Kind’. De stichting zet zich al 50 jaar in
voor kinderen die in armoede leven. Dit doet zij
op – voor hen – de beste plek om op te groeien:
bij hun eigen familie. De diaconie organiseert een
inspirerende avond over het werk van de stichting
door middel van een huiskamerconcert, verzorgd
door zanger Lars Gerfen. Lars is ambassadeur van
‘Red een Kind’, en singer-songwriter van voor
namelijk intense luisterliedjes, in veel gevallen
voortkomende uit zijn eigen geloofsleven. De opzet is eenvoudig: Lars musiceert en vertelt over
zijn reis naar Rwanda en laat daarbij foto’s en
video’s zien.

De Schakel, Wijchen
Info | Henk Kapel
t 024-6415119, henk.kapel@kpnmail.nl

Mamre, Druten
Info | Martin Stehouwer, t 06-19281608
www.redeenkind.nl/kerken/huiskamerconcert of
diaconiepkndruten@hotmail.com

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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SEPTE M B E R - O K TO B E R

do. 26 sept. | 20.00 uur

‘Geweld in de Vredesweek’

O K TO B E R

zo. 6 t/m 27 okt.

di. 8 okt. | 20.00 uur

Najaarsexpositie: ‘Bonhoeffer 75’

Lezing: ‘Het leven van
Dietrich Bonhoeffer’

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terecht
gesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden.
Jeltje Hoogenkamp maakte schilderijen bij de
nieuwe vertaling van de gedichten en gebeden.
Het zijn dertien kunstwerken met twee inleidende panelen. Ze vormen samen een reizende expositie.
In de maand oktober zijn ze in ‘De Schakel’ te zien.
De expositie is te bezichtigen vóór en na de lezing
over Bonhoeffer op 8 oktober. En op zaterdag
middag 19 oktober van 14.00-16.00 uur.

Naar aanleiding van de expositie wordt deze
lezing gehouden door ons gemeentelid John Lansen. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse theoloog,
die beroemd werd door de gedichten en brieven,
die hij tijdens de oorlog schreef in gevangenschap.
De laatste maanden van zijn leven bracht hij door
in de kelder van het Gestapo hoofdkwartier in
Berlijn. Zijn beroemd geworden gedicht ‘Door
goede machten…’ is een getuigenis dat een mens
door het geloof in God alles kan dragen, wat er
ook op hem af komt.
Op 9 april 1945 werd Dietrich Bonhoeffer geliquideerd: enkele dagen voor het einde van de Tweede
Wereldoorlog en op persoonlijk bevel van Hitler.

Met werk van Jeltje Hoogenkamp

De Schakel, Wijchen
Info | Margreet van der Meij
t 024-6450563, margreetvandermeij@hetnet.nl
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De Schakel, Wijchen
Info | Connie Visser
t 024-6421458, connie.visser@planet.nl

Activiteitenprogramma 2019-2020

wo. 23 en 30 okt. | 10.00 uur

O K TO B E R

wo. 23 okt. | 20.00 uur

Voorstelling: ‘Wie ben ik?’

Gesprekskring: ‘Nu ik oud word’

Kees van der Zwaard verzorgt de voorstelling ‘Wie
ben ik?’, over leven en werk van de door de Nazi’s
vermoorde, jonge briljante theoloog Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer deelde zijn onverzettelijkheid
met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin
Luther King en Nelson Mandela. Hij vocht tegen
zichzelf, met God, voor de vrijheid, om overgave,
om liefde.
Theatermaker/predikant Kees van der Zwaard
volgt hem op zijn zoektocht. Hij doet dat samen
met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal, als Maria
von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn. Kerk open vanaf 19.00 uur.
Entree: € 10,00. Reserveren per mail.

Met anderen praten over ouder worden en de
laatste levensfase is niet altijd gemakkelijk. Toch
kan een gedachtewisseling helpen bij het vormen
van een eigen idee over het verloop van de laatste
jaren van ons leven. We gaan met elkaar praten
aan de hand van een brochure van de Raad van
Kerken in Nederland. Thuis lezen we twee artikelen en bespreken die met elkaar: ‘Omgaan met de
laatste levensfase vanuit Bijbels perspectief’
(theoloog Erik Borgman) en ‘Ethische kanttekeningen bij voltooid leven’ (ethicus Theo Boer).
De brochure kost € 8,00 (ook zonder deelname verkrijgbaar). Het maximum aantal deelnemers is 10.

Immanuelkerk, Druten
Info en reserveren | ds. Henk Fonteyn
t 06-14230579, henkfonteyn@gmail.com

De Schakel, Wijchen
Info, leiding en brochure | ds. Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, gerritruiterkamp@gmail.com
Aanmelden: vóór 15 oktober

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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O K TO B E R

do. 24 okt. | 20.00 uur

za. 26 okt. | 10.00 uur

Leven als Jood in Arabisch Galilea

Meditatieve herfstwandeling

Ruth de Jong-Hotze woont met haar man al jaren
als Jood tussen de Arabische bevolking in Galilea.
Regelmatig verzorgt zij een column in het blad
‘Kerk & Israël Onderweg’ en tijdens haar verblijf in
Nederland houdt ze lezingen.
Voor wie een verhaal uit de praktijk van het samenleven van Joden en Arabieren wil horen.

De herfst is een tijd van verstilling en verdieping.
De natuur laat zich in de kleuren van de herfst nog
even op zijn mooist zien. De herfst is ook de tijd
van de oogst. In dankbaarheid terugzien op wat is
gegroeid. Op de oogst van het land en de oogst
van ons leven. Deze zaterdag lopen we het boerenwandelpad Vennenpad bij Overasselt (13 km).
Tijdens de wandeling wisselen stilte, teksten, bezinning, gesprek en ontmoeting elkaar af.

De Schakel, Wijchen
Info | ds. Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, gerritruiterkamp@gmail.com

We verzamelen om 10.00 uur bij ‘De Schakel’.
Lunch voor onderweg meenemen.
Wilt u rijden? Geef het even door!
De Schakel, Wijchen
Info | Connie Visser
t 024-6421458, connie.visser@planet.nl
Aanmelden: vóór 19 oktober
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do. 14 nov. | 19.30 uur

Aan de hand van allerlei teksten, gedichten en
liederen (uit de klassieke, wereld- en popmuziek)
gaat pastor Ad Boogaard met ons in gesprek over
de thema’s: ‘heimwee’ en ‘verlangen’.
‘Verlangen’ is een soort heimwee naar iets dat
komen gaat. Advent is een tijd van verlangen. Wat
is ons ‘liedje van verlangen’?
Ad Boogaard is pastor/coördinator van D3rde
Verdieping (van het Stadspastoraat Arnhem) – het
cultureel centrum Rozet in Arnhem.

Het huisje waar Maud Lewis het grootste deel van
haar leven doorbracht, buiten het dorp Digby in
Nova Scotia, mat ongeveer 4x4 meter. Meer ruimte had zij (1903-1970) niet nodig om aan haar
schilderijen te werken. Ze werd er beroemd mee;
zelfs Richard Nixon bestelde ooit een schilderijtje
bij de Canadese volkskunstenaar.
De vrolijke, simpele schilderstijl weerspiegelde
Lewis’ karakter, maar stond in schril contrast met
haar levensloop. Ze leed aan artritis, haar familie
behandelde haar bedroevend slecht. Ook haar
huwelijk met de sociaal onhandige, agressieve
visverkoper Everett was geen feest. De film is een
ode aan Lewis’ optimisme. Vanaf de eerste scènes
is duidelijk dat ze zich niet klein laat krijgen.

De Schakel, Wijchen
Info | Cees Jonkheer
t 024-6419433, c.j.jonkheer@xmsnet.nl

O K TO B E R - N O VE M B E R

do. 31 okt. | 20.00 uur

Lezing: ‘Liedjes van Verlangen’

Film: ‘Maudie’

De Schakel, Wijchen
Info | Henk Kapel
t 024-6415119, henk.kapel@kpnmail.nl
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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N O VE M B E R

do. 21 nov. | 20.00 uur

do. 28 nov. | 20.00 uur

Harpconcert over David

Lezing: ‘Het bezielde landschap’

Harpiste Regina Ederveen brengt een concertvoorstelling over David, als herdersjongen en als
koning. Op haar gouden harp laat zij muziek horen
uit allerlei stijlperiodes: klassiek, joods en modern.
Ook laat ze eigen improvisaties op de psalmen van
David horen. Afwisselend met de muziek worden
teksten over David voorgelezen, onder meer uit de
Bijbel in een hedendaagse vertaling. Ook horen
wij haar eigen teksten, waarin joodse witzen zijn
verweven. Verrassende visuele elementen ondersteunen het geheel.

Kick Bras (1949) is emeritus-predikant van de PKN
en heeft inmiddels meerdere boeken over spiritualiteit op zijn naam staan. Als onderzoeker aan
het Titus Brandsma Instituut gaat zijn belangstelling uit naar de protestantse mystiek. Zijn nieuwste boek draagt als titel: ‘Het bezielde landschap,
spiritualiteit in de schilderkunst.’ Aan de hand van
inspirerende teksten en mooie kunstwerken worden we uitgedaagd om onze verbondenheid met
de natuur om te zetten in zorg voor het milieu. In
dat kader zal de auteur ons vanavond meenemen
op een boeiende reis langs spirituele landschapsschilderijen.

door Regina Ederveen

De Schakel, Wijchen
Info | Connie Visser
t 024-6421458, connie.visser@planet.nl
Entree: € 5,00
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De Schakel, Wijchen
Info | pastor Andreas Inderwisch
t 06-48256940,
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

Activiteitenprogramma 2019-2020

za. 21 dec. | vanaf 18.00 uur

DECEMBER

wo. 4 en 11 dec. | 10.00 uur

Schakellezingen: ‘Micha, een profeet’

Beleef het ECHTE kerstverhaal!

In de Adventstijd lezen we in onze kerkdiensten
vier zondagen uit het bijbelboek Micha.
Het is maar een klein boekje, slechts zeven hoofdstukken.
Een boekje met wee-roepen en klaagzangen,
maar ook met vergezichten en hoop.
Maar wie was hij? Wat wilden die Bijbelse profeten? En hebben ze ook ons nog iets te zeggen?

In de tuinen van de Antonius Abt kerk brengen
figuranten het kerstverhaal tot leven. Door het
dorp loopt een ezel met Jozef en Maria, op zoek
naar de herberg. Vind het kindje Jezus in de
levende kerststal en bekijk de kerststal in de kerk.
Voor de kinderen is er een puzzelopdracht en er
staat voor iedereen een kop warme chocolademelk klaar. Om 21.00 uur wordt er buiten op het
kerkplein, bij slecht weer binnen in de kerk, een
korte kerst-sing-in gehouden. Het ECHTE kerst
verhaal start vanaf 18.00 uur, adres: Oosterweg 2.
Dit evenement wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Wijchen

De Schakel, Wijchen
Info | ds. Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, gerritruiterkamp@gmail.com

Antonius Abt Kerk - Oosterweg 2, Wijchen
Info | Lize Kraaijenbrink
t 06-40960211, lizekraaijenbrink@gmail.com
Renate Neuteboom
t 06-25356750, d.neuteboom@gmail.com
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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DECEMBER-JANUARI

zo. 29 dec. | 11.00 uur

di. 7 jan. | 20.00 uur

Top-2000-dienst:
‘Knallend het jaar uit’

Lezing: ‘Vrouwen in de Islam,
van Mohammed tot nu’

Rond het einde van het jaar staat NPO Radio 2 in het
teken van Top2000. In Top2000 staan veel nummers
met inhoud: nummers die emotie en herinneringen
oproepen, die ons kippenvel bezorgen. Sommige
nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals
‘What if God was one of us’, van Joan Osborne.
Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan
over belangrijke levenservaringen als liefde, dood
en troost. Wat is er nou mooier dan in een kerkdienst samen te luisteren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis?

Islamoloog Anne Dijk is directeur van het FAHM
instituut (www.fahminstituut.nl). Dat instituut wil
beschikbare academische kennis over de islam
breder toegankelijk maken. In 2017 vertelde ze
ons over ‘De Koran en Jezus’. Nu zal ze vertellen
over de ontwikkeling van de positie van de vrouw
in de islam. Zij begint bij de profeet Mohammed
zelf en komt via invloedrijke vrouwen in de islam
uit bij het huidige feminisme binnen de Islam.

De Schakel, Wijchen
Info | Paul Dekker
t 06-24608149, fampwdekker@hotmail.com
Hans Boer
t 06-46935562, jw.boer@xs4all.nl
Anja de Heus
t 06-27110143, anjadeheus@hotmail.nl
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De Schakel, Wijchen
Info | ds. Gerrit Ruiterkamp
t 024-6422286, gerritruiterkamp@gmail.com

Activiteitenprogramma 2019-2020

wo. 22 en 29 jan. | 10.00 uur

Gesprekskring:
‘In welke woorden kan ik wonen?’

De jaren zeventig in Harlem, New York. Alonzo en
Clementine willen trouwen, maar op grond van
een valse aangifte belandt Alonzo in de gevangenis. Hun leven staat helemaal op zijn kop als
Clementine ook nog ontdekt dat zij zwanger is.
Met steun van haar familie probeert zij uit alle
macht Alonzo’s onschuld te bewijzen. Een romantische film over verlangen naar waarheid.

Twee gespreksochtenden over de spiritualiteit van
de ouder wordende mens. Wij kijken nu met andere ogen naar de woorden van vroeger. Gelden
die nog steeds? Zijn ze voor mij nog waardevol?
Hierbij zoekt men ook naar nieuwe, persoonlijke
woorden. In twee bijeenkomsten willen wij in gesprek gaan over onderwerpen als onze verbondenheid met levensbeschouwelijke tradities, over
innerlijke vrijheid en over ons eigen levensverhaal. Waar halen wij nu onze inspiratie en levensmoed vandaan? In drie bijbelverhalen proberen
wij voor onszelf de spiritualiteit (heilige grond,
verwondering en roeping) te vinden.

De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com

De Schakel, Wijchen
Info | Marike Meek en Ria Boersma
t 024-6416250, marike.meek@gmail.com
t 024-6419497, r.boersma@telfortglasvezel.nl

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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JANUARI

di. 14 jan. | 19.30 uur

Film: ‘If Beale Street could talk’

do. 13 febr. | 19.30 uur

Daar verlangen we naar. Net als eeuwen geleden.
Augustinus schreef: ‘Want zo hebt u ons geschapen, gericht op u, en ons hart kent geen rust tot
het rust vindt in u’. Wat een verlangen. Hoe doen
we dat vandaag de dag? En waar verlangen we
dan naar? Naar aandacht, naar waardering? En
naar wat nog verder? Hans Westerveld neemt
ons mee, het diepe in, en zoomt met ons verder in
op de rol van dat verlangen in ons werken aan een
gezond lichaam en een gezonde geest.

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean
Pied de Port in Frankrijk om daar de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is omgekomen tijdens een storm in de Pyreneeën. Hij was
juist begonnen aan het eerste gedeelte van zijn
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Gedreven door zijn verdriet en het verlangen om zijn
zoon beter te begrijpen, besluit Tom om de pelgrimstocht van zijn zoon te voltooien. Het wordt
een reis vol bijzondere ontmoetingen, ontroerende momenten en enkele prachtige dialogen. De
cast bestaat onder meer uit Martin Sheen, Emilio
Estevez en Yorick van Wageningen.

J A N U A R I - FE B R U A R I

30 jan. | 20.00 uur

Lezing: ‘Gezondheid voor
lichaam en geest’

De Schakel, Wijchen
Info | Cees Jonkheer
t 024-6419433, c.j.jonkheer@xmsnet.nl
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Film: ‘The Way’

De Schakel, Wijchen
Info | pastor Andreas Inderwisch
t 06-48256940,
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl

Activiteitenprogramma 2019-2020

zo. 1 mrt. t/m 12 apr.

FE B R U A R I - M A A RT

di. 18 febr. │ 19.30 uur

Lezing: ‘Heilige onrust’

Expositie: ‘De kruisweg’

Oude geloofszekerheden verdampen. Mensen
kunnen minder met de traditionele geloofsleer.
Maar de behoefte aan spirituele verdieping en
geloofsvernieuwing leeft enorm. Frits de Lange
schreef hierover een boek: ‘Heilige onrust. Een
pelgrimage naar het hart van religie’. Hij zoekt in
dit boek naar nieuwe wegen en gaat daarvoor te
rade bij de moderne pelgrim. Voor deze pelgrim
2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar veel meer de
ervaring van de reis zelf. De kern van geloven ligt
volgens De Lange in het opstaan en in beweging
komen. Zo dringen we langs oude pelgrimswegen
door tot het hart van de joods-christelijke traditie.

In de Veertigdagentijd zal ‘De kruisweg’ van Gerard Ursem in ‘De Schakel’ te zien zijn. Hij maakte
een kruisweg van 14 staties naar aanleiding van
het evangelie van Marcus. Een bijbelgetrouwe
kruisweg noemt hij het zelf. Hij volgt het evangelie
en in zijn kruisweg zijn geen personen te vinden
die later in de traditie aan het lijdensverhaal zijn
toegevoegd. De kunstenaar heeft Jezus consequent niet afgebeeld. Op alle veertien staties is
Jezus wit gebleven papier. Invulling laat hij aan de
beschouwer over. Daarnaast staat ‘opengelaten
wit’ bij Ursem voor kwetsbaarheid.

De Schakel, Wijchen
Info | pastor Andreas Inderwisch
t 06-48256940,
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Entree: € 5,00

De Schakel, Wijchen
Info | Margreet van der Meij
t 024-6450563, margreetvandermeij@hetnet.nl

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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do. 12 mrt. | 19.30 uur

Beeldend kunstenaar Gerard Ursem zal een presentatie geven over zijn kruisweg, die volgens de
traditie uit 14 schilderijen bestaat. Alleen al de
kleuren zijn prachtig. Naar de gebruikte (sjabloon)
technieken worden de schilderijen ook wel druksels genoemd. Vanavond wordt deze presentatie
gecombineerd met de bij dit kunstwerk geschreven dichtbundel ‘Via Crucis 2.0’ van Jaap van Dijkhuizen. Gerard Ursem zal op de hem bekende
wijze (het waarom van) zijn kunstwerk toelichten
en Jaap van Dijkhuizen zal hetzelfde doen met zijn
dichtbundel en daaruit voordragen. En niet in de
laatste plaats: het één en ander zal worden ‘omlijst’ door Hans Meek op piano. Een mooie avond!

Julieta woont samen met haar 18-jarige dochter
Antía in Madrid. Julieta heeft onlangs haar man
verloren en probeert het verlies te verwerken. De
verdrietige periode waar moeder en dochter
doorheen gaan, zet hun relatie op scherp en drijft
hen langzaam uit elkaar. Wanneer Antía zonder
enige uitleg wegloopt van huis, doet Julieta er alles aan haar dochter te vinden. In haar zoektocht
ontdekt ze hoe weinig ze van haar eigen dochter
afweet. Een film over schuld en confrontatie, en
een film die de vraag bespreekt wat mensen ertoe
brengt diegene te verlaten, van wie ze het meest
houden.

M A A RT

do. 5 mrt. | 20.00 uur

Lezing: ‘De kruisweg naar Marcus’
in woord en beeld

De Schakel, Wijchen
Info | Connie Visser
t 024-6421458, connie.visser@planet.nl
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Film: ‘Julieta’

De Schakel, Wijchen
Info | Henk Kapel
t 024-6415119, henk.kapel@kpnmail.nl

Activiteitenprogramma 2019-2020

M A A RT

di. 24 mrt. | 20.00 uur

za. 14 mrt. en 4 apr. | 14.00 uur

Stilte, muziek en bezinning
bij kunst in de kerk

Lezing: ‘Marc Chagall’

Een gelegenheid om het werk van Gerard Ursem
te bezichtigen. Het is een kruisweg naar het evangelie van Marcus, met de traditionele opzet van
veertien staties. Tijdens de opening van de kerk is
er ook gelegenheid om een stil moment voor u
zelf te zoeken. Om even in de kerk te zitten met
uw eigen gedachten, om te mediteren, te bidden,
om tot rust te komen. Ook kunt u een kaarsje aansteken voor iemand die u dierbaar is. Van 15.0015.30 uur zal er een moment van stilte, muziek en
bezinning zijn. Er zullen gedichten gelezen worden die aansluiten bij de kruisweg en er zal meditatieve muziek gespeeld worden.

De kunst van Chagall beweegt zich tussen droom
en werkelijkheid. In zijn schilderijen gebruikt hij
mooie, heldere kleuren. Hij is mede internationaal beroemd geworden door zijn ontwerpen van
glas-in-loodramen in kerken, synagogen en andere gebouwen. Hij werd in 1887 geboren in WitRusland uit joodse ouders en overleed in 1985 in
Frankrijk. De langste tijd heeft hij gewoond en
gewerkt in dit land. Hij was Frans staatsburger en
de staat heeft hem geëerd met een museum voor
zijn bijbels-religieuze oeuvre, in Nice. In deze lezing worden vooral uit deze categorie een aantal
afbeeldingen getoond met toelichting door ons
gemeentelid John Lansen.

De Schakel, Wijchen
Info | Margreet van der Meij
t 024-6450563, margreetvandermeij@hetnet.nl

De Schakel, Wijchen
Info | Connie Visser
t 024-6421458, connie.visser@planet.nl

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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A PR I L

do. 2 apr. | 20.00 uur

Lezing: ‘Mens waar ben je?’

Hongerdoeken verwijzen naar een oud gebruik
om in de vastentijd het altaar aan het oog te onttrekken. Vaak hadden ze het leven, lijden en sterven van Jezus tot onderwerp en vormden zo een
aanschouwelijke catechese in de veertigdagentijd. De vergeten traditie werd midden jaren zeventig weer opgepakt in Duitsland. Het waren
vooral kunstenaars van het zuidelijk halfrond die
werden uitgenodigd om de vaak kleurrijke voorstellingen te maken. Guus Prevoo is pastoraal
werker en verbonden aan de Vastenactie. Hij
neemt ons mee op een ontdekkingsreis langs de
hongerdoeken en hun betekenis.
De Schakel, Wijchen
Info | pastor Andreas Inderwisch
t 06-48256940,
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
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do. 9 apr. | 19.00 uur

‘THE PASSION’ in Wijchen

Een initiatief van de samenwerkende kerken. Jong
en oud wordt uitgenodigd om op een speciale
manier stil te staan bij een bijzonder verhaal:
THE PASSION!
19.00 uur: W
 itte Donderdagviering in ‘De Schakel’
19.45 uur: Verzamelen op het kerkplein bij de
Antonius Abt Kerk (Oosterweg 2)
20.00 uur: Lichtjestocht met groot kruis
20.30 uur: Samen kijken naar de landelijke
Passion op tv (locatie: ‘De Schakel’)
Vrij toegankelijk voor iedereen, aansluiten is op
ieder moment mogelijk. Na afloop napraten met
een hapje en een drankje.
De Schakel, Wijchen
Info | Renate Neuteboom
t 06-25356750, info@parousiawijchen.nl
Theo van der Weegen
t 024-6414814, t.vanderweegen@ru.nl
Anja de Heus
t 06-27110143, anjadeheus@hotmail.nl
Activiteitenprogramma 2019-2020

A PR I L

do. 16 apr. | 20.00 uur

Lezing: ‘Euthanasie, wat betekent dit voor de nabestaanden?’

Een gecombineerde lezing waarbij André Haverkort o.a. informatie zal geven over wat euthanasie
is.
Hierbij komt ook aan de orde wat de taak en functie van een SCEN arts is, wat de zorgvuldigheidseisen zijn, de gang van zaken na de uitvoering van
euthanasie, de toetsingscommissie en de procedure na toetsing.
Daarnaast zal Marike Meek spreken over de gevoelens en de gevoeligheden, die een rol spelen
bij beslissingen rondom het levenseinde. Op basis
van welke waarden en mensbeelden maken wij
keuzes en welke dilemma’s spelen er dan?

Na de lezingen is er gelegenheid om met de sprekers en met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.
André Haverkort, huisarts n.p. en SCEN arts.
Marike Meek, pastor Protestantse Gemeente
Rivierenland Oost.

De Schakel, Wijchen
Info | pastor Marike Meek
t 024-6416250, marike.meek@gmail.com

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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A PR I L

za. 18 apr. | 10.00 uur

do. 23 apr. | 19.30 uur

Meditatieve voorjaarswandeling

Film: ‘Atonement’

Half april begint de lente door te breken. Een
mooie tijd om te wandelen langs dijken en boomgaarden in het land van Maas en Waal. We lopen
het Doddendaelpad vanuit Beuningen (15 km).
Dit is een zg. klompenpad. De eerste sporen van de
lente roepen verwondering bij ons op. Nieuw leven
dat elk jaar weer doorbreekt. Wat betekent dit
voor ons? Tijdens de wandeling wisselen stilte, teksten, bezinning, gesprek en ontmoeting elkaar af.

Een Britse dramafilm uit 2007 onder regie van Joe
Wright. De Nederlandstalige titel is ‘Boetekleed’.
Het verhaal begint in 1935. Briony en Cecilia Tallis
zijn twee zussen uit een rijke familie. Robbie
Turner is een vriend uit de middenklasse. Als er
een meisje verkracht wordt, wordt Robbie door
Briony aangewezen als de dader. Dit is een valse
beschuldiging.
Na een periode in de gevangenis mag hij kiezen:
als soldaat de oorlog in of in zijn cel blijven zitten.
Hij kiest voor het eerste. Briony voelt zich schuldig
en gaat de verpleging in, bij wijze van boetedoening.
Deze film met o.a. Vanessa Redgrave en Keira
Knightly is vele malen onderscheiden.

We verzamelen om 10.00 uur bij ‘De Schakel’ en
om 10.15 uur op de Heemstraweg in Beuningen
ter hoogte van de RK kerk. Lunch voor onderweg
meenemen. Wilt u rijden? Geef het even door!
De Schakel, Wijchen
Info | Connie Visser
t 024-6421458, connie.visser@planet.nl
Aanmelden: vóór 11 april
24

De Schakel, Wijchen
Info | Arna Bearda
t 024-6414600, arna.bearda@gmail.com
Activiteitenprogramma 2019-2020

vr. 15 mei | 13.15 uur

MEI

do. 14 mei | 20.15 uur

Lezing: ‘Leven en werk van Felix
Nussbaum’

Excursie naar De Hof van Lof

In het kader van de 4-5 mei herdenkingen zal
Hanny Willemsen-Bos een lezing geven, gewijd
aan de in Auschwitz omgekomen kunstschilder
Felix Nussbaum. Zijn Joodse afkomst en het voorvoelen van een onontkoombaar noodlot zijn
essentiële elementen in zijn werk. Hij is een belangrijke getuige en vertolker van de politieke ontwikkelingen tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nussbaum voelde zich een politiek
vluchteling en worstelde bovendien met zijn
Joodse identiteit. Inmiddels heeft de geboortestad van Nussbaum, Osnabrück, een museum
met zijn kunstwerken. Het museum bestaat uit
een systeem van lijnen, die gebaseerd zijn op de
verschillende levensfasen van de schilder.

Verborgen in Megen, naast het klooster van de
Franciscanen, ligt een tuin die in de voorbije
decennia is omgetoverd in een ware lusthof.
Enthousiaste vrijwilligers hebben bloemen en
planten bijeengebracht die verwijzen naar bijbelverhalen, heiligen en de kring van het kerkelijk
jaar. We worden deze middag gastvrij ontvangen,
krijgen uitleg over de geschiedenis van de tuin en
worden door een gids langs de borders geleid.
We vertrekken gezamenlijk om 13.15 uur vanaf
‘De Schakel’ en zijn rond 17.30 uur weer terug.
Aanmelding vóór 1 mei is verplicht. Wilt u rijden?
Geef het even door!

Protestantse kerk, Beuningen
Info | Eric van Dijk
t 024-6777342, evdijk56@xs4all.nl

Klooster Franciscanen, Kloosterstraat 6, Megen
Info | pastor Andreas Inderwisch, t 06-48256940,
andreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
Kosten: € 5,00. Maximaal 20 deelnemers
Aanmelden: vóór 1 mei

Protestantse Gemeente Rivierenland Oost | www.pkn.rivierenlandoost.nl
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N O TI TI E S

GRAAG TOT ZIENS!

De diverse locaties van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost:
De Schakel – Protestantse kerk Wijchen
Pius XII Straat 85, Wijchen
Protestantse kerk Beuningen
Kerkplein 7, Beuningen
Mamre – Protestantse kerk Druten
Kattenburg 59, Druten

Kijk ook eens op www.pkn.rivierenlandoost.nl
U vindt daar actuele informatie over al onze activiteiten.
U kunt ook deze brochure downloaden via deze site.

Colofon
‘VERLANGEN’ is een uitgave van de Protestantse Gemeente
Rivierenland Oost
Tekst en beeld: Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Oplage: 1.650 exemplaren
Vormgeving en drukwerk: Verkerk Grafisch Werk, Lienden

