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In 2017, vijf jaar geleden, woonde ik een Anglicaanse 
viering bij, die mij altijd is blijven inspireren. De over
weging van de voorgangster had mij aan het denken 
gezet. Deze ging over de wonderbaarlijke brood  ver
menig vuldiging. In de meeste preken wordt dit verhaal 
gepresenteerd als een diaconale daad, maar zij gaf er 
een andere draai aan. 
‘In deze tijd’, vertelde ze, ‘gaat het er namelijk niet  
alleen meer om dat de kerk alleen letterlijk voedsel 
uitdeelt of voorziet in fysieke noodhulp. Steeds 
meer mensen voelen zich – ondanks alle welvaart 
– ongelukkig en eenzaam. Zij krijgen een burnout 
of ervaren dat alles in onze materialistische wereld 
zo zinloos is geworden.’ De ontmoeting met andere 
mensen, die ook op zoek zijn naar zingeving of 
geïnteresseerd zijn in maatschappelijke thema’s,  
is daarom iets dat de kern van het kerkzijn raakt. 
Namens de kerken in Maas en Waal Oost biedt de 
taakgroep Vorming, Oecumene en Samenleving (VOS) 
dan ook een gevarieerd activiteitenprogramma voor 
het seizoen 20222023 aan. In deze twaalfde editie van 
het ‘blauwe boekje’ vindt u er een overzicht van. Voor 
iedereen, kerkelijk of nietkerkelijk, hebben we een 

gevarieerd aanbod aan activiteiten. Sommige thema’s, 
zoals bijbelstudie, vieringen, meditatieve wandelingen 
of pelgrimages inspireren ons en raken de betekenis van 
ons bestaan. Een filmavond over een maatschappelijk 
thema, een avond over het thema duurzaamheid of een 
leeskring nodigt ons uit om vanuit een ander blikveld 
naar de samenleving te kijken en roept misschien wel 
verwondering op. 
Bij al die activiteiten ontmoeten wij de ander, en soms 
ook de Ander. Het gaat om die zaken in ons leven die 
in de media nauwelijks besproken worden, maar die 
eigenlijk juist de kern van ons bestaan raken. Door het 
gesprek aan te gaan over zaken of kwesties, die er voor 
ons echt toe doen, zien we onze medemens pas echt. 
Namens de Taakgroep Vorming, Oecumene en Samen
leving nodig ik u van harte uit voor een of meerdere van 
onze activiteiten. 

Graag tot binnenkort!

Pastor Roman Gruijters,
parochie Johannes XXIII, Beuningen

O N T M O E T I N G , 
V E R W O N D E R I N G , 
Z I N G E V I N G  
E N  I N S P I R AT I E !

➜   Voor de inhoudsopgave zie achterin dit boekje.
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Vanaf 5 september / verschillende data 

Gesprekskring: Geloven Nu

Woorden vinden voor wat je gelooft en bezielt is niet 
vanzelfsprekend. In de serie geloofsgesprekken ‘Geloven 
Nu’ spreken we in kleine kring over een bijbelverhaal.  
Met behulp van vragen proberen we de verbinding te 
leggen met ons dagelijks leven en met elkaar te delen wat 
ons inspireert. De bijeenkomsten hebben als leidraad de 
methode ‘Geloven Nu’ zoals uitgegeven door Adveniat.  
Zij worden voorbereid en begeleid door een pastor.  
Op een later moment instappen is mogelijk.

➜  Aanmelden: vóór 31 augustus
➜  Maximaal: 8 personen
➜  Data: 5 september / 3 oktober / 7 november / 12 december / 

2 januari / 6 februari / 6 maart / 3 april / 1 mei / 5 juni
➜  Aanvang: 20:00 uur

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info ➜ Pastor Martin Claes / t 0630456786
martin.claes@detwaalfapostelen.nl

Vr. 2 september / 14:30 uur 

Film: Kapsalon Romy

Met frisse tegenzin past oma Stine op haar kleindochter 
Romy. Oma, nog steeds actief als kapster, worstelt met 
beginnende Alzheimer. Romy vindt het niet leuk dat ze elke 
dag naar de kapsalon moet. Dat verandert als oma Stine 
haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar 
toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat 
oma niet alleen op haar past, maar zij ook op oma.  
De band tussen de twee groeit. Romy staat oma zoveel 
mogelijk bij in het runnen van de kapsalon. Als dat niet 
langer gaat, trekt Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s 
grootste wens in vervulling te laten gaan.

➜  Inloop: vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen
Info ➜ Lambert van Beusekom / t 0246419220 
lambertvanbeusekom@gmail.com
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Vanaf 14 september / verschillende data

Agapèvieringen in Het Koetshuis

Elke twee weken komen katholieken en protestanten op 
woensdag bij elkaar in Het Koetshuis in Beuningen voor 
een agapèviering.
We luisteren naar meditatieve muziek, we lezen het bijbel
gedeelte van de komende zondag en delen onze gedachten 
daarover met elkaar. We delen brood en wijn, we doen 
voorbeden, wensen elkaar vrede en tot slot zingen we een 
lied. 
Rond kwart over acht is het afgelopen en drinken we 
samen een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte 
uitgenodigd, maar graag even aanmelden.

➜  Aanmelden: uiterlijk een dag van tevoren
➜  Data: 14 en 28 september / 12 en 26 oktober   

9 en 23 november / 7 december 11 en 25 januari   
8 en 22 februari / 8 en 22 maart / 5 en 19 april / 10 en 24 mei

➜  Aanvang: 19:15 uur

Het Koetshuis, Beuningen
Info en aanmelden ➜ Pastor Ruud Roefs / t 0246771271 
ruud.roefs@johannesxxiii.nl
➜ Ds. Dick Sonneveld / t 0641494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Vanaf 18 september / verschillende data

Taizéviering 

Elke derde zondag van de maand wordt er in de 
protestantse kerk in Beuningen een kerkdienst in de geest 
van de Taizévieringen gehouden. Het is een dienst waarin 
aandacht, zingen, nadenken en stilte een belangrijke rol 
spelen. De diensten worden geleid door een wisselende 
groep mensen en het zingen gebeurt onder leiding van 
Greet van Doorn, met medewerking van de Taizécantorij. 
Er is gelegenheid om een lichtje aan te steken en na de 
dienst wordt u uit genodigd om samen iets te drinken in de 
ontmoetings ruimte. Iedereen is van harte welkom om deze 
viering mee te beleven!

➜  Data: 18 september / 16 oktober / 20 november   
18 december / 15 januari / 19 februari / 19 maart / 16 april  
21 mei / 18 juni

➜  Aanvang: 19:00 uur

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ Eric van Dijk / t 0621826880
evdijk56@xs4all.nl
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Vanaf 19 september / verschillende data

Gesprekskring: Zin in het ouder worden 2 

Bij het vervolg op de serie gespreksochtenden ‘Zin in het 
ouder worden’ maken wij gedeeltelijk gebruik van het boek 
‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René 
Rosmolen. Daarnaast gebruiken we ook andere bronnen. 
Gedurende zes ochtenden willen wij ons bezinnen op 
thema’s van het ouder worden. Door middel van het kijken 
naar (video)kunst, het werken met beeldende materialen, 
het lezen van (vaak religieuze) verhalen uit verschillende 
tradities, het lezen van gedichten en het kijken naar een 
film, verkennen we het landschap van de ouder wordende 
mens. Er kunnen maximaal 10 personen meedoen. 

➜  Aanmelden: vóór 12 september
➜  Data: 19 september / 3, 17 en 31 oktober  

14 en 28 november 
➜ Aanvang: 10:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden ➜ Pastor Marike Meek / t 0246416250
marike.meek@gmail.com
➜ Ria Boersma / t 0641000713 
r.boersma@telfortglasvezel.nl

Vanaf 21 september / verschillende data

Leeskring

Dit jaar willen we opnieuw starten met een leeskring. 
De opzet van de kring is simpel: we spreken met elkaar af 
een boek te lezen en bespreken dat in de kring. We komen 
samen in De Schakel. We beginnen, om erin te komen,  
met het alom geroemde ‘Monterosso mon amour’,  
het boekenweekgeschenk van Ilja Leonard Pfeiffer.  
Ik heb van de boekhandel nog een aantal extra exemplaren 
gekregen voor wie het niet heeft. Op 21 september 
bepalen we met elkaar welke boeken we daarna 
bespreken. 
Dus neem je favorietenlijstje mee!

➜  Aanmelden: vóór 14 september
➜  Data: 21 september / 19 oktober / 16 november 

18 januari  15 februari / 15 maart / 19 april 
➜  Aanvang: 10:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

 S
E

P
T

E
M

B
E

R

mailto:marike.meek@gmail.com
mailto:r.boersma@telfortglasvezel.nl
mailto:jwdrost@rivierenlandoost.nl


Opnieuw wil ik jullie de prachtige reis aanbieden naar 
de kloostergemeenschap in Iona. Hopelijk gooit de 
corona dit keer niet nogmaals roet in het eten. 

Anders dan in andere kloostergemeenschappen vorm  
je op Iona zelf de kloostergemeenschap. Gebed, studie, 
schoonmaak , eten koken, het maken van een pelgrima
ge op het eiland staan op het programma. Maar ook 
een uitstapje naar de ‘puffins’. De reis zal je verdieping 
brengen van je geloof en een ervaring om nooit te  
vergeten. De reis zelf is een pelgrimage. Het zal een 
persoonlijke en spirituele reis worden, waarin je de 
aanwezigheid van de Eeuwige zal gaan ervaren: om 
nooit te vergeten. Er is wel een aantal voorwaarden:  

je moet goed ter been zijn, de Engelse taal machtig zijn 
en gezond. Om de reis goed voor te bereiden zullen er 
een drietal avonden zijn, waarna je kunt besluiten om 
mee te gaan of niet. 

De kosten zijn € 950 voor een 10daagse reis. Dat is 
inclusief vervoer, maaltijden en verblijf in de gasten
vertrekken van de abbey. Er kunnen maximaal  
12 personen mee. De opgave voor de reis begint vanaf 
de uitgave van dit boekje.

➜  De volgende data worden in overleg vastgesteld.

De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden ➜ Ds. Dick Sonneveld / t 0641494539 
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

➜	€ 950
➜		Tiendaagse reis in mei 2023
➜		 Inclusief vervoer, maaltijden en verblijf in de abbey
➜		Maximaal 12 personen

Informatieavond / Vanaf 20 september / 20:00 uur

O p  r e i s  n a a r  I o n a

7ACTIVITEITENPROGRAMMA 2022-2023
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Vanaf 25 september / verschillende data

Open Leurvieringen

Al ruim 25 jaar is er elke laatste zondag van de maand een 
oecumenische viering. Deze vindt meestal plaats in de 
oude dorpskerk in Leur, soms ook ergens anders in deze 
regio. Deze vieringen worden ‘Open Leurvieringen’ 
genoemd, omdat de thema’s uit de ‘Open Deur’ komen, 
een oecumenisch maandblad. Deze vieringen worden 
afwisselend voorgegaan door een pastoor, pater, dominee, 
ziekenhuispastor, een aalmoezenier e.a. De vieringen zijn 
alternatief; er is wel een vaste orde van dienst, maar het is 
aan de voorganger hoe deze wordt ingevuld. Meestal is er 
een koor of zanggroep bij. Na afloop praten we na onder 
het genot van een kop koffie of thee en limonade voor de 
kinderen. Via onderstaand emailadres kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief, waarin u steeds op de 
hoogte gehouden wordt van de geplande vieringen. 

➜   Data: 25 september / 30 oktober / 27 november
 26 februari / 26 maart / 30 april / 28 mei  
➜   Aanvang: 19:00 uur

De oude dorpskerk te Leur
Info ➜ Riet Kalkers / t 0621904100 
fam.kalkers@hetnet.nl 
➜ pgwestmaasenwaal.nl/openleurvieringen/

Vanaf 26 september / verschillende data

Gesprekskring: Grond van Leven

Grond van Leven is een gesprekskring bedoeld voor  
58 volwassenen, die gedurende vier avonden met elkaar 
in gesprek gaan over het leven zelf. 
De eerste twee avonden gaan over ieders persoonlijke 
geboortegrond en de waarden die een ieder van daaruit 
heeft meegekregen. 
De laatste twee avonden bestaan uit een groepsgesprek 
over de grond die we nu delen en tot slot komt ieders 
persoonlijke kijk aan bod op wie of wat God nu voor jou is.

➜  Aanmelden: Aanmelden voor 19 september en 16 januari
➜ Start eerste kring: 26 september 2022
➜ Start tweede kring: 23 januari 2023
➜  Aanvang: 19:30 uur

Locatie en vervolggesprekken in overleg, regio Wijchen
Info ➜ Pastoraal werker Jack Steeghs / t 0626989411
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
➜ detwaalfapostelen.nl/geloven/grondvanleven/
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Vanaf 28 september / verschillende data

Gesprekskring: Zin in het ouder worden 1

Ook dit jaar bieden we weer een gesprekscyclus aan 
rondom het thema ‘ouder worden’. Voor het eerst in de 
geschiedenis zijn wij met heel veel ouderen. 
Er is een nieuwe levensfase bijgekomen: deze zien wij 
ontstaan na jeugd en volwassenheid en vóór de hoge 
ouderdom. Het is de periode tussen de 65 en 85 jaar.  
Wat betekenen al die extra levensjaren? Gedurende vijf 
ochtenden willen wij ons bezinnen op thema’s van het 
ouder worden. Door te kijken naar kunst, een film, het 
horen van een levensverhaal en het lezen van gedichten 
verkennen we het landschap van de ouder wordende 
mens. Er kunnen maximaal 10 personen meedoen.

➜  Aanmelden: vóór 21 september
➜  Data: 28 september / 12 en 26 oktober / 9 en 23 november 
➜   Aanvang: 10:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden ➜ Pastor Marike Meek / t 0246416250
marike.meek@gmail.com
➜ Ria Boersma / t 0641000713 
r.boersma@telfortglasvezel.nl

Zo. 2 oktober / vanaf 13:00 uur 

Emmaüswandeling: Ga met ons jouw weg

Een Emmaüswandeling met opdracht voor jong en oud 
(niet rolstoeltoegankelijk). Een wandeling gebaseerd op het 
bekende Bijbelverhaal (Lucas 24), waarbij niet de sportieve 
prestatie centraal staat, maar de innerlijke weg die we 
vanuit stilte op het spoor komen.
De deelnemers worden tweeaantwee met een richtvraag 
op weg gezonden en krijgen een boodschap mee, die 
halverwege geopend kan worden. Ga met ons jouw weg!

Tijdsplanning:
13:00 uur  Verzamelen, uitleg, formeren groepjes van twee 

bij de H. Judocuskerk
13:15 uur  Start van de wandeling, door het bos langs het 

kasteel
14:15 uur Einde wandeling
14:1514:30 uur Korte terugblik en wel thuis!

➜  Aanmelden: vóór 30 september

Vertrekpunt: Dorpsstraat 37 Hernen
Info ➜ Pastoraal werker Jack Steeghs / t 0626989411 
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
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Vanaf 5 oktober / verschillende data

Christelijke franciscaanse meditatie

Na het succes van het afgelopen jaar zullen we ook dit jaar 
weer verder gaan met de christelijke meditatie. Dit jaar zal 
de nadruk liggen op de franciscaanse spiritualiteit. Deze 
christelijke meditatie legt de nadruk op duurzaamheid. 
Samen met Corinne Groenendijk werken we aan een pilot, 
die we in het volgend jaar over het land zullen uitrollen. 
Er kunnen 12 mensen aan deze meditatiekring meedoen. 
Wees er dus vroeg bij.

➜    Info en aanmelden: een week van tevoren
➜    Data: 5 en 19 oktober / 2 en 16 november / 7 en 21 december 

4 en 18 januari / 1 en 15 februari / 1 en 15 maart  
5 en 19 april / 3 en 17 mei

➜    Aanvang: 20:00 uur

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ Ds. Dick Sonneveld / t 0641494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Do. 6 oktober / 20:00 uur

Lezing: Saïda, van schoonmaakster tot  
islamitisch geestelijk verzorger

Ds. Karin Spelt gaat in gesprek met Saïda Alouad Baktit. 
Karin schreef samen met twee collega’s een boek over het 
levensverhaal van Saïda. Ze kwam in 1974 als vijfjarig 
meisje van Tanger naar Nijmegen. Verschillende thema’s 
krijgen in het gesprek een plek. Hoe heeft ze als dochter 
van een gastarbeider haar plek in Nederland gevonden en 
wat betekent het voor haar identiteit om op te groeien en 
te leven in twee culturen? Zij ontwikkelde zich van schoon
maakster tot eerste islamitisch geestelijk verzorger in het 
Radboud UMC. Haar geloof is een inspiratiebron voor haar 
werk. 

➜  Deze avond wil het gesprek tussen christenen en moslims 
bevorderen. Mensen uit de moslimgemeenschap in Wijchen 
en omgeving worden dan ook van harte uitgenodigd.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Arna Bearda / t 0246414600
arna.bearda@gmail.com
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Zo. 9 oktober t/m 20 november

Expositie: Ode aan de natuur
Kunstwerken in textiel van Hannelieke van de Beek

Hannelieke van de Beek vindt de inspiratie voor haar 
verhalende kunst in natuur en landschap. Zij ervaart daarin 
tegelijkertijd het mysterie van de bijbel. Ze is zich steeds 
bewuster geworden van de klimaatverandering en onze 
verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping. 
De geëxposeerde grote kunstwerken in textiel, gemaakt 
van uiteenlopende materialen, gaan over water, woestijn, 
ruimte, licht, wind, bomen, bloeiend gewas en de liefde 
voor de aarde. Ze is een recyclingmens. Door het vele 
intensieve stikwerk op de naaimachine, het werken met 
reliëf en door met de hand te borduren, ontstaan er 
verrassende en onverwachte, symbolische kunstwerken. 

➜   Van 16 oktober t/m 20 november is de expositie te bezichtigen 
op zondagen, van 14:0016:00 uur. Op een ander moment is 
bezichtiging mogelijk op afspraak.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Margreet van der Meij / t 0652172290 
margreetvandermeij@hetnet.nl 
➜ Hannelieke van de Beek 
hannelieke.vandebeek@planet.nl 

Di. 11 oktober / 19:30 uur

Film: Adam

‘Adam’ is een ingetogen ode aan solidariteit en moeder
schap. De film vertelt hoe de zwangere, ongetrouwde 
Samia (Nisrin Erradi) in Casablanca van deur tot deur gaat 
om een dak boven haar hoofd te vinden. Wanneer ze 
aanklopt bij Abia (Lubna Azabal) blijft die deur in eerste 
instantie gesloten. Maar Abia bedenkt zich, zij het 
schoorvoetend. Ze weet als weduwe en moeder van de 
achtjarige Warda hoe moeilijk het leven voor deze jonge 
vrouw is. Geleidelijk vinden ze steeds meer steun bij elkaar 
en is Samia ook in de bakkerij van Abia van waarde. Een 
sfeervolle, intense en warme film! 

➜ Inloop: vanaf 19:00 uur
➜  De avond van 6 oktober, waarin Ds. Karin Spelt in gesprek gaat 

met geestelijk verzorger Saïda Alouad Baktit, is een mooie 
opmaat voor deze film.

Mamre, Protestantse kerk, Druten
Info ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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Vanaf 15 oktober / verschillende data

Concerten in de Corneliuskerk

Voor alle muziekliefhebbers is er goed nieuws, want we 
mogen weer concerten geven! Regelmatig kunt u in de 
Corneliuskerk te Beuningen genieten, een traantje laten of 
wegdromen bij prachtige composities. Zo verzorgt Komore 
in oktober twee jubileumconcerten en is er een prachtig 
concert van Cantodoro. Later in het jaar staan er concerten 
gepland van het Projectkoor en Muzimare, terwijl in 2023 
de Matthäus Passion ten gehore gebracht zal worden.  
In de loop van het jaar zullen ook andere concerten inge
pland worden, die voor iedereen toegankelijk zijn. 
Over de aanvangstijden is helaas nog weinig zekerheid. Het is 
daarom verstandig om de website van de parochie in de gaten 
te houden. Soms moeten er plaatsen gereserveerd worden. 

➜   Data: 15 en 16 oktober: Jubileumconcert koor Komore 
 30 oktober: Concert Cantodoro
 5 november: Concert Projectkoor
 28 november: Concert kamerkoor Muzimare
 11 maart: Matthäus Passion
➜  De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 

gesteld. 

H. Corneliuskerk, Beuningen
Info ➜ www.johannesxxiii.nl

Vanaf 18 oktober / verschillende data

Bijbelkring: Verhalen om te bewaren

Waar we vorig jaar het evangelie van Johannes als 
uitgangspunt hadden, gaan we nu de bijbel door, op zoek 
naar verhalen die het bewaren waard zijn. Verhalen als  
‘De brandende braamstruik’ en ‘Bileam en de ezel’ zullen 
voorbij komen, maar ook nieuwtestamentische verhalen 
als ‘De gelijkenis van de lampjes’ en ‘De genezing van de 
man die door het dak kwam’. Iedere ochtend is afzonderlijk 
te volgen. We proberen vooral te ontdekken wat het 
verhaal ons zegt en zetten daarbij soms het flanelbord of 
de kinderbijbel in. 

➜  Aanmelden: vóór 11 oktober
➜   Data: 18 oktober / 10 november / 8 december 
 12 januari / 9 februari / 9 maart / 13 april / 11 mei

Mamre, Protestantse kerk, Druten
Info en aanmelden ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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Do. 20 oktober / 20:00 uur 

Lezing: Aards paradijs of de ark van Noach?

Er was een tijd dat mensen, dieren en planten harmonieus 
samenleefden. In deze tijd klinkt dit als een beschrijving 
van het aards paradijs. Nu schrijven de kranten over de 
teloorgang van de biodiversiteit. Wat betekent dat? Wat 
heeft biodiversiteit te maken met voedselpiramides en met 
het ecosysteem? Naderen we nu het moment dat we de 
Ark van Noach weer te water moeten laten? 
Theo Hesen, voorzitter van Natuur Wijchen laat de 
antwoorden op deze vragen zien. En hij gaat een stap 
verder: Wat kunnen we zelf en met elkaar doen om deze 
bijbelse plagen, die we door eigen toedoen over ons 
afroepen, te keren? 

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Jaap Schoenmaker / t 0633344846
schoenmaker.jaap@gmail.com 

Za. 22 oktober / 20:00 uur

Theater: Zie de Mens

In oktober 2022 komt de theatervoorstelling ‘Zie de mens’ 
naar Wijchen. Daarvoor wordt een sportzaal omgetoverd 
tot theater. Er zijn negen acteurs die elk op een eigen 
podium staan. 

‘Zie de mens’ wordt gespeeld door een multicultureel 
theatercollectief van mensen die leven in kansarme en 
kwetsbare situaties, en theatermakers. Samen nemen ze  
u mee op een reis door de Nederlandse samenleving,  
u beleeft deze door de ogen van mensen die zich aan de 
voet van de maatschappelijke ladder bevinden. Deze 
voorstelling is een gezamenlijk initiatief van de parochie  
De Twaalf Apostelen en de Protestantse Gemeente 
Rivierenland Oost. 

➜  De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 

Sportzaal Achterloo, Wijchen
Homberg 25-35 (bij Wijkcentrum ’t Achterom) 
Info ➜ Pastoraal werker Jack Steeghs / t 0626989411
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
➜ Ds. Dick Sonneveld / t 0641494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
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Di. 1 en 8 november / 10:00 uur

Teksten schrijven: Ode aan de natuur

Het is inmiddels een beetje gewoonte geworden: teksten 
schrijven bij beelden die de exposities in De Schakel ons 
aanleveren. Je hoeft geen briljant schrijver te zijn om 
woorden op papier te krijgen over wat je ziet, voelt en 
denkt. Er zijn technieken voor, maar bovenal: vertrouw 
erop dat er iets moois uit komt. 

De eerste ochtend is in De Schakel, de tweede ochtend 
schrijven we op locatie. Welke locatie dat zal zijn, wordt op 
de eerste ochtend besproken. Wie durft? 

➜  Aanmelden: vóór 23 oktober
➜ Je hoeft geen briljant schrijver te zijn. 

De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl

Do. 3 november / 19:30 uur

Film: The biggest little farm

Een feelgood documentaire over hoe twee mensen een 
boerderij beginnen vanuit een ogenschijnlijk vreemd 
startpunt, en hoe ze problemen omzetten in kansen.
In 2011 laten filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly 
hun werk en het stadsleven achter zich om hun droom te 
realiseren. Even buiten Los Angeles probeert het koppel 
een stuk dor land om te bouwen tot een unieke boerderij 
met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem. Elke dag 
dient zich wel een nieuwe uitdaging aan en worden ze 
geconfronteerd met weerbarstige natuurverschijnselen. 
Maar gaandeweg ontdekken John en Molly dat de natuur 
voor veel problemen zelf een oplossing biedt. Elk beestje of 
plantje heeft zijn doel in de natuurlijke ordening.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Pastor Marike Meek / t 0246416250
marike.meek@gmail.com
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Vr. 11 november / 14:30 uur 

Film: About Schmidt

Het leven van Warren Schmidt verandert ingrijpend na de 
dood van zijn vrouw Helen. Wanneer hij met pensioen 
gaat, komt er bovendien een einde aan zijn job als adviseur 
bij een verzekeringsmaatschappij. Alsof dat nog niet 
genoeg is, staat zijn enige dochter Jeannie op het punt te 
trouwen met Randall. Warren besluit te gaan reizen en 
tegelijk op zoek te gaan naar zichzelf. Hij gaat ook op visite 
bij zijn dochter om zo de kloof tussen hen beiden te 
dichten. Tegelijkertijd probeert hij haar huwelijk tegen te 
houden, want hij vindt zijn toekomstige schoonzoon veel te 
min voor zijn oogappel.

➜  Inloop: vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen
Info ➜ Lambert van Beusekom / t 0246419220 
lambertvanbeusekom@gmail.com

Di. 15 november / 20:00 uur

Muzikale avond: Ode aan de natuur

De geëxposeerde grote kunstwerken in textiel van 
Hannelieke van de Beek, die dit najaar in De Schakel te zien 
zijn en die gaan over water, woestijn, ruimte, licht, wind, 
bomen en bloeiend gewas, zijn de context voor een avond 
rondom muziek en poëzie. In woorden, beelden en muziek 
zal de veelzijdigheid van de natuur, van doods tot barstens 
vol leven, ervaren kunnen worden. 
Aansluitend bij het thema ‘Ode aan de natuur’ zullen 
verschillende instrumenten te horen zijn.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Ria Boersma / t 0641000713
r.boersma@telfortglasvezel.nl
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Vanaf 23 november / verschillende data

Online Bijbeldelen: Samen verder op weg  
met woorden van leven

Het digitale aanbod ‘Bijbeldelen’ is ontstaan in de corona
periode. Daarom continueren we dit aanbod en bieden het 
binnen de oecumene aan. We komen wekelijks samen.  
Aan de hand van één van de zondagslezingen van het 
navolgende weekend delen wij wat ons raakt in deze tekst. 
Samen proberen we de betekenis van oude woorden voor 
ons leven nú te doorgronden. Voor de gesprekken maken 
we gebruik van de app Teams. Het is handig om deze op je 
computer of tablet te installeren, maar nood zakelijk is het 
niet. Je kunt eenmalig of meerdere keren deelnemen. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een  
of meerdere groepen.

Voor deelname volstaat het doorgeven van je naam, 
mailadres en telefoonnummer.

➜  Advent: 23 en 30 november / 7 en 14 december
➜   Veertigdagentijd: 23 februari / 1, 8, 15, 22 en 29 maart
 5 april
➜  Aanvang: 19:30 uur

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen 
Info ➜ t 0246412627 / info@detwaalfapostelen.nl

Za. 17 december / 16:00 en 19:00 uur

Optreden van een zandtovenaar

Op 17 december komt de zandtovenaar naar Beuningen.
Hij zal ons in zand het kerstverhaal vertellen in twee 
voorstellingen. Het programma zal muzikaal omlijst worden 
door een band en er zal een markt georganiseerd worden 
met diverse kerstartikelen. Immanuel Boie vertelt het 
evangelie op een indrukwekkende manier. Het programma 
is geschikt voor jong en oud. En natuurlijk is er op deze zo 
bijzondere dag alle gelegenheid om kaarsen aan te steken 
en de kerststal te bezoeken.

H. Corneliuskerk, Beuningen
Info ➜ Pastor Ruud Roefs / t 0657272599 
ruud.roefs@johannesxxiii.nl 
➜ Ds. Dick Sonneveld / t 0641494539
daj.sonneveld@rivierenlandoost.nl
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Za. 17 december / aan het begin van de avond

Het Levende Kerstverhaal! 

Op 17 december is er ook weer het Kerstevent. Het doel 
van het Kerstevent is om mensen, jong en ouder, met een 
‘Levend kerstverhaal’ in aanraking te brengen. Het afg e
lopen jaar deden we dat – vanwege de corona maatregelen 
– door middel van een filmpje en een QRroute door 
Wijchen. Dit jaar hopen we dat de kerken weer iets moois 
zullen organiseren. Bij de samenstelling van dit boekje was 
daar helaas nog te weinig over bekend. Let u dus vooral  
op de aankondigingen in huisaanhuisbladen en de 
kerkbladen. Dit is een project van de gezamenlijke kerken 
van Wijchen. 

Het centrum van Wijchen
Info ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
➜ Lize Kraaijenbrink / t 0640960211

Zo. 18 december / 10:00 uur

Top 2000-viering

Ieder jaar is deze dienst weer een feest! Vorig jaar was het 
thema ‘Keep breathing’ en haalden we meer dan € 1.000 
op voor de stichting Beat Batten. 
Wat het thema dit jaar wordt, blijft nog even geheim.  
Maar dat het weer spettert van de oude en nieuwe hits  
in deze viering, dat is een ding wat zeker is, want ook de 
jongerenband is weer van de partij!

➜  Ieder jaar weer een feest! 

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl
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Di. 10 en 31 januari / 20:00 uur

Boekbespreking: Yuval Noah Harari - 
 Homo Deus

Hoe is alles ontstaan? Wat zal er gaan gebeuren met de 
mensheid? Waar liggen de gevaren in de komende eeuw? 
In hoeverre gaan algoritmen ons leven bepalen? Hoe oud 
worden we over 100 jaar? Waar blijft God in dit alles? 

In Homo Deus betoogt Harari dat de mens God wordt en 
dat God uiteindelijk niet meer nodig is. Een huivering
wekkende toekomst, waarin mensen vastgelegd zijn door 
wat voorbestemd is. Er is een maximale vrijheid, die zich 
niet meer onderscheidt van onvrijheid. Bent u, ben jij 
geïntrigeerd door wat gaat komen? Praat dan mee in dit 
leerhuis.

➜  Aanmelden: vóór 3 januari
➜ Praat ook mee in dit leerhuis

De Schakel, Wijchen 
Info en aanmelden (verplicht) ➜ Ds. Dick Sonneveld 
t 0641494539 / dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
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Do. 12 januari / 19:30 uur

Film: Les choristes (De koorzangers)

15 januari 1949. De muziekdocent Clément Mathieu begint 
op het heropvoedingsinternaat Fond de l’Étang aan een 
pittige uitdaging. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor 
een groep jongens met een hoog ‘stuiterbalgehalte’. 
Daarbij zit de strenge directeur Rachin hem voortdurend 
op de huid.In het begin doet hij iets onverwachts: hij stelt 
één van de lastigste jongens aan als zijn tijdelijke vervanger. 
Hij weet de leerlingen voor zich te winnen, hun (zelf)
vertrouwen groeit. Op een avond betrapt Mathieu een 
leerling met een mondharmonica, ter begeleiding van  
een poging tot zingen. Hij daagt de zanger uit om zijn 
‘zangkunst’ te laten horen. Zo wordt het jongenskoor van 
Fond de l’Étang geboren. 

Les Choristes is een muzikaal juweeltje, in 2004 ge no mi
neerd voor een Oscar voor de beste nietEngels talige film.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Arna Bearda / t 0246414600
arna.bearda@gmail.com
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17 januari / 20:00 uur

Lezing: Eerlijk aarde-aandeel

We leven op een wonderbaarlijk mooie planeet, vol met 
leven, ons gemeenschappelijk huis. De leefbaarheid van 
de planeet wordt echter ernstig bedreigd door onze, op 
consumptie gerichte, manier van leven. We (de ‘rijke 
westerling’) gebruiken meer dan het eerlijke aardeaandeel, 
waardoor de armen onevenredig getroffen worden door de 
gevolgen van klimaatverandering. Paus Franciscus roept in 
de encycliek Laudato si’ op tot een ecologische bekering. 
Marjolein Tiemens zal in haar verhaal hier verder op 
ingaan en laten zien hoe de ecologische voetafdruk hierbij 
behulpzaam kan zijn.
Marjolein Tiemens heeft plantenveredeling in Wageningen 
gestudeerd en is werkzaam geweest in het onderzoek.  
Zij heeft Groen Geloven opgericht en geeft ze lezingen en 
workshops waarbij ze geloof en biologie met elkaar verbindt, 
om van daaruit keuzes te kunnen maken die recht doen aan 
al het leven. Groen Geloven is duurzaam doen.

➜  Aan de hand van een leuke pubquiz zullen we kijken hoe we 
ons aardeaandeel kunnen verkleinen.

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ Hans Meek / t 0246416250
hans.meek@kpnmail.nl

Do. 26 januari / 20:30 uur

De muziek van Mirjam

Als opmaat voor de musical ‘Mirjam’ komt Lonneke 
Gunnink van den Berg, pastor in Raalte, in De Schakel een 
avond verzorgen over muziek in de bijbel. Ze is opgeleid als 
theoloog en musicoloog en was 22 jaar lang actief als 
organist, pianist en dirigent van verschillende koren.  
Ze komt niet alleen vertellen over muziek in de bijbel,  
ze neemt ons er helemaal in mee. 

➜  Een avond die je beslist niet mag missen!

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ Ds. JanWillem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl 

J
A

N
U

A
R

I

mailto:jwdrost@rivierenlandoost.nl


20 AANGEBODEN DOOR DE KERKEN IN MAAS EN WAAL OOST

Do. 2 en 9 februari / verschillende locaties

Oecumenisch leerhuis: Maria Magdalena

Dit leerhuis is een ‘antwoord’ op de Gebedsweek voor 
de eenheid. De opzet van dit leerhuis is een bijzondere. 

De figuur van Maria Magdalena was in het voorjaar van 
2022 ‘hot’. Ze kreeg een rol in ‘The Passion’ op Witte 
Donderdag en op Hemelvaartsdag, er verscheen in 
2018 een film over haar (zie 30 maart, pg 24) en in 2016 
erkende de Paus in Rome dat Maria een vwolwaardig 
apostel was, de eerste persoon die Jezus Christus na 
zijn wederopstanding heeft gezien, een volstrekt ander 
geluid dan het eeuwen lang gehoorde prostitueeverhaal 
over deze Maria. 

In dit leerhuis verdiepen we ons de eerste avond op drie 
plekken: in Druten, Beuningen en Wijchen, in de teksten 
die we in de bijbel over Maria Magdalena tegenkomen.  

De tweede avond vindt plaats in de Emmanuelkerk. Daar 
komen wij allemaal samen en zal Lara van der Zee ons 
bij de hand nemen om ons dichter bij Maria Magdalena 
te brengen dan de bijbel doet, en zo te laten zien dat ze 
inderdaad een volwaardige apostel van Jezus was. ➜ 

Vr. 27 januari / 14:30 uur 

Film: I, Daniel Blake

De 59jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn 
brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van 
zijn leven een beroep op de staat moet doen. Hij probeert 
zich een weg te banen door het onpersoonlijke en 
bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij  
de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen.  
Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid 
terug... 

➜   Inloop: vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen
Info ➜ Lambert van Beusekom / t 0246419220
lambertvanbeusekom@gmail.com 
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➜  Eerste avond: 2 februari.
 Aanvang: 20:00 uur

Druten: Mamre, Protestantse kerk 
Info ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709 
jwdrost@rivierenlandoost.nl 

Beuningen: Het Koetshuis 
Info ➜ Pastor Roman Gruijters / t 0619874550 
romangruijters@johannesxxiii.nl 

Wijchen: Parochiecentrum
Info ➜ Pastor Lara van der Zee / t 0630084139 
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl 

➜  Tweede avond: 9 februari. 
 Aanvang: 20:00 uur

Wijchen: Emmanuelkerk, Homberg 25-37
Info ➜ Pastor Lara van der Zee / t 0630084139
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Do. 16 februari / 19:30 uur

Film: De dirigent

Beloofd is beloofd: vanavond draaien wij opnieuw de 
bekroonde film ‘De dirigent’. Deze Nederlandse speelfilm 
is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Antonia 
Brico. Eind jaren ‘20 van de vorige eeuw was zij de eerste 
vrouwelijke dirigent ter wereld. De 24jarige Antonia 
(Christanne de Bruijn) droomt ervan om dirigent te 
worden. Niemand neemt haar ambities serieus, maar toch 
besluit ze naar Nederland te gaan om haar droom waar 
te maken. Daar smeekt ze de befaamde dirigent Willem 
Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) om haar les te 
geven, maar die ziet haar niet zitten en stuurt haar naar 
Berlijn. 

➜  Een verhaal over vallen en opstaan, en je droom waar maken. 

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Connie Visser / t 0246421458
connie.visser1957@gmail.com
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Zo. 26 februari t/m 9 april

Expositie: Een diepe voor in de aarde.  
Weg van mensen

In de Veertigdagentijd zal een eigentijdse kruisweg te zien 
zijn van kunstenaar Marijke van Dijk. Veertien kruis weg
staties die een intiem beeld geven van menselijk lijden, 
ongeacht tijd, cultuur, geloofsovertuiging of politiek.  
Ze zijn gebaseerd op het boek ‘Een diepe voor in de aarde.  
Weg van mensen’, dat zij samen met schrijver Steven van 
Campen samenstelde. Hierin wordt een aardse, menselijke 
levensweg van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente, 
verbeeld. 

➜  De expositie is te bezichtigen op zondagen van  
26 februari26 maart, van 14:0016:00 uur. Op een  
ander moment is bezichtiging mogelijk op afspraak.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Margreet van der Meij / t 0652172290 
margreetvandermeij@hetnet.nl
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Lezing: Compassie als levensovertuiging

In Nijmegen ben ik betrokken bij het huis van compassie. 
Tien jaar geleden is dat opgezet vanuit mijn werk bij de 
diaconie Nijmegen, maar inmiddels verzelfstandigd tot 
een organisatie die een 20tal projecten op het gebied van 
compassie uitvoert in de stad. Daarbij is deze organisatie 
een drijvende kracht in een netwerk van een 80tal 
organisaties die zich hebben gebundeld in de beweging 
‘Nijmegen, stad van compassie’.

Maar wat is compassie, hoe speelt het een rol in bijna 
elke levensovertuiging? ‘Behandel de ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden’. Wie wil dat niet? Maar welke 
consequenties zijn hieraan verbonden? Hoe leef je vanuit 
compassie?

Protestantse kerk, Beuningen
Info ➜ Ds. Paul Oosterhoff / t 0622994450
poosterhoff@rivierenlandoost.nl 
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Lezing: Een diepe voor in de aarde. 
Weg van mensen

Naar aanleiding van de expositie ‘Een diepe voor in de 
aarde. Weg van mensen’, zal kunsthistoricus en beeldend 
kunstenaar Marijke van Dijk een lezing houden. Er zijn 
veertien eigentijdse kruiswegstaties, die niet alleen het 
lijdensverhaal van Jezus vertellen. Zij kunnen ook worden 
gezien als een metafoor voor de aardse, menselijke 
levensweg van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente.  
Een verhaal dat niet kerkbreed, maar universeel, mens
breed verteld kan worden. 

➜  Marijke van Dijk vertelt in deze lezing over het ontstaan van 
het werk: een persoonlijk verhaal rond een universeel thema.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Margreet van der Meij / t 0652172290
margreetvandermeij@hetnet.nl

Vr. 3 maart / 14:30 uur 

Film: Good-bye Lenin!

Oktober 1989 was een slechte tijd om in coma te raken 
wanneer je in OostDuitsland woonde. En dit gebeurt nou 
precies bij Alex zijn moeder. 
Alex heeft een groot probleem als zij na acht maanden 
ontwaakt. Haar hart is zo zwak dat elke shock fataal kan 
zijn. En wat zou meer choquerend zijn dan de val van de 
Berlijnse Muur? Om zijn moeder te redden, maakt Alex 
van hun appartement een soort van socialistisch museum, 
waar zijn moeder liefdevol voorgehouden wordt dat er 
niets is veranderd. Wat begint als een kleine leugen, loopt 
meer en meer uit de hand.

➜ Inloop: vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen
Info ➜ Lambert van Beusekom / t 0246419220 
lambertvanbeusekom@gmail.com
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Do. 30 maart / 19:30 uur

Film: Maria Magdalena

In de eerste eeuw, ergens in Judea, verlaat de jonge vrouw 
Maria Magdalena haar dorp en haar familie met traditione
le gewoontes en gebruiken, op zoek naar een nieuwe  
manier van leven. Die vindt ze bij een nieuwe, sociale  
beweging, die geleid wordt door Jezus van Nazareth.  
Een reis die Maria maakt met een groep vol gelingen van 
Jezus zal eindigen in Jeruzalem. Daar is zij getuige van de 
kruisiging van Jezus en de eerste, aan wie Jezus na zijn  
opstanding verschijnt. 

De opnamen voor deze film vonden in 2016 plaats in Rome 
en in het zuiden van Italië. De film vertelt het verhaal van 
het Nieuwe Testament, gezien door de ogen van Maria 
Magdalena. De film ging in 2018 in première in de National 
Gallery in Londen. 

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Arna Bearda / t 0246414600
arna.bearda@gmail.com

A
P

R
IL Zo. 2 april / 14:30 uur

Passieconcert Koor Surplus 
Statie XI, uit ‘Een diepe voor in de aarde’ 

Aansluitend op de expositie van veertien eigentijdse 
kruiswegstaties van beeldend kunstenaar Marijke van Dijk, 
verzorgt Koor Surplus een Passieconcert. 

➜  Het volledige programma vindt u te zijner tijd op de website: 
www.koorsurplus.nl

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Ria Boersma / t 064100073
r.boersma@telfortglasvezel.nl

http://www.koorsurplus.nl
mailto:r.boersma@telfortglasvezel.nl
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The Passion Wijchen

Een initiatief van de samenwerkende kerken te Wijchen:  
de Evangelische Gemeente Parousia, de Protestantse 
Gemeente Rivierenland Oost en de Parochie De Twaalf 
Apostelen. Jong en oud wordt uitgenodigd om op een 
speciale manier stil te staan bij een bijzonder verhaal:  
The Passion!

19:00 uur  Witte Donderdag viering in De Schakel, H. Antonius 
Abt Kerk 

19:45 uur  Verzamelen op het kerkplein bij de H. Antonius Abt 
Kerk 

20:00 uur Lichtjestocht met groot kruis 
20:30 uur  Samen kijken naar de landelijke Passion op tv in  

De Schakel

➜  Vrije toegang; aansluiten is op ieder moment mogelijk.  
Na afloop napraten met een hapje en een drankje.

De Schakel, Wijchen 
Info ➜ Ds. Dick Sonneveld / t 0641494539 
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
➜ Anja de Heus / t 0627110143 
anjadeheus@hotmail.nl

Do. 13 april / 19:30 uur

Film: Les Innocentes (De onschuldigen)

‘Les Innocentes’ is een FransPoolse film uit 2016. Tijdens 
de winter van 1945 werkt Mathilde Beaulieu in Polen als 
jonge doktersstagiaire voor de afdeling van het Franse 
Rode Kruis. Ze zoeken, behandelen en repatriëren Franse 
overlevenden van de Duitse gevangeniskampen. Wanneer 
ze op een dag aan het werk is in een ziekenhuis in Polen 
wordt ze door een jonge non gevraagd om mee te gaan 
naar hun Benedictijnenklooster. 

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 
Madeleine Pauliac, een arts in het Franse ziekenhuis in 
Warschau, die de toestand in het klooster ontdekte en een 
dagboek bijhield. De film kreeg positieve kritieken van de 
filmcritici en werd in 2017 genomineerd voor 4 Césars.

De Schakel, Wijchen
Info ➜ Connie Visser / t 0246421458
connie.visser1957@gmail.com

mailto:dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
mailto:anjadeheus@hotmail.nl
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Vanaf 17 april / verschillende data

Lezing: Marcus
Woorden van toen voor mensen van nu

Rond het jaar 70 schrijft Marcus zijn evangelie. Tien tot 
dertig jaar later volgen zijn collega’s Mattheüs, Lucas en 
Johannes. In de loop van de tijd is het Marcusevangelie 
wat ondergesneeuwd geraakt. Dat is jammer  en zeker 
niet terecht. Het is weliswaar beknopt, het kent niet de 
gepolijste taal van de drie andere evangelisten, maar voor 
wie nauwkeuriger leest, ontpopt Marcus zich als een 
rasverteller. Het Marcusevangelie blijkt ook nog eens een 
spannend verhaal te zijn, een ‘detective’ uit het jaar 70. 
Met een boodschap, ook nog voor mensen van nu.

➜   Aanmelden: vóór 10 april
➜   Maximaal: 15 deelnemers 
➜   Data: 17 april / 1, 15 en 30 mei / 12 juni 
➜   Aanvang: 20:00 uur

Het Koetshuis, Beuningen 
Info en aanmelden ➜ Parochiesecretariaat / t 0246771271
secretariaat@johannesxxiii.nl

A
P

R
IL Di. 18 april / 10:00 uur en 20:00 uur

Lezing: Glas-in-lood en poëzie

Sinds een jaar of 15 maak ik elk jaar voor Pasen een glasin
lood raam met een daarbij behorend gedicht. Deze stuur ik 
dan als paaskaart de gemeente in. Beide hebben steeds de 
thematiek van opstanding, een nieuw begin, opwekking, 
opstandigheid. Op deze bijeenkomst wil ik u een aantal van 
die glasinlood ramen laten zien en iets vertellen over de 
achtergrond van waaruit ik die afbeeldingen maak. Ook wil 
ik met u een aantal gedichten lezen die ik erbij heb 
gemaakt, en deze bespreken.

➜   Aanvang: 10:00 uur (Mamre, Protestantse kerk Druten)
➜   Aanvang: 20:00 uur (De Schakel, Wijchen)

Mamre, Protestantse kerk Druten
De Schakel, Wijchen 
Info ➜ Ds. Paul Oosterhoff / t 0622994450
poosterhoff@rivierenlandoost.nl 

mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl
mailto:poosterhoff@rivierenlandoost.nl


Zo. 23 april / aanvang nog onbekend

Musical: Mirjam

Deze musical, die wordt uitgevoerd en vorm gegeven 
door vrijwilligers van binnen en buiten de Protestantse 
gemeente, vertelt over het leven van Mirjam, de zus 
van Mozes. Ze is bekend als degene die er voor zorgde 
dat Mozes een prins werd. Maar ze was ook zijn 
muzikale zus. Op dit moment is nog niet duidelijk waar 
de musical uitgevoerd zal worden, maar we streven 
ernaar dat deze zondag op twee locaties te doen. 

➜   Vanaf januari 2023 wordt er meer bekend  
via de website en via het kerkblad Stroom.

Info ➜ Ds. Jan Willem Drost / t 0648574709
jwdrost@rivierenlandoost.nl / www.rivierenlandoost.nl

Nog nooit in Taizé geweest? Dan is hier je kans!  
In oktober 2023 kun je mee op een 6-daagse reis. 

Mensen ont moeten uit de hele wereld. Samen zingen 
en je geloof belijden, maar ook plezier hebben en een 
week genieten van het samenzijn. Heb je zin, meld je 
aan! Het is voor iedereen, jong en oud. Er kunnen 
maximaal 25 mensen mee. We vertrekken na de dienst 
van zondag 22 oktober.

➜	€ 240
➜	6daagse reis in oktober 2023
➜   Inclusief vervoer, logies en maaltijden
➜		Maximaal 25 personen

Wijchen, De Schakel
Info ➜ Ds. Dick Sonneveld / t 0641494539
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Ma. 22 mei / 20:00 uur
Informatieavond

O p  re i s  n a a r 
Ta i z é
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Vr. 26 mei / 14:30 uur 

Film: Babette’s Feast

Aan de verlaten Deense kust wonen Martina en Philippa, 
de prachtige dochters van een strenge protestantse 
dominee die elk aards genot afkeurt. Op een dag arriveert 
de mysterieuze Babette in het geïsoleerde, diep religieuze 
dorpje. Zij is het onrustige Frankrijk ontvlucht. De twee 
zussen besluiten haar onderdak aan te bieden in ruil voor 
huishoudelijk werk. Gedurende 14 jaar werkt Babette als 
hun persoonlijke huishoudster. Op een dag krijgt ze het 
bericht dat ze de loterij gewonnen heeft.  
Met het geldbedrag besluit ze de bevolking van het dorp 
op een enorm feestmaal te trakteren. Het wordt een diner 
om nooit te vergeten...

➜   Inloop: vanaf 14:00 uur

Emmanuelkerk, Wijchen
Info ➜ Lambert van Beusekom / t 0246419220 
lambertvanbeusekom@gmail.com

M
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➜   SEPTEMBER 2022
 2   Film: Kapsalon Romy, pag. 4
 5   Lezing: Geloven Nu (1/10), pag. 4
 14   Agapèviering, pag. 5
 18   Taizéviering, pag. 5
 19   Gesprekskring: Zin in het ouder worden 2 (1/6), pag. 6
 20  Op reis naar Iona, pag. 7
 21  Leeskring (1/7), pag. 6
 25  Open Leurviering, pag. 8
 26  Gesprekskring 1: Grond van Leven, pag. 8
 28  Gesprekskring: Zin in het ouder worden 1 (1/5), pag. 9
 28  Agapèviering, pag. 5

➜   OKTOBER 2022
 2  Emmaüswandeling, pag. 9
 3   Gesprekskring: Zin in het ouder worden 2 (2/6), pag. 6
 3  Lezing: Geloven Nu (2/10), pag. 4
 5  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 6   Lezing: Saïda, islamitisch geestelijk verzorgster, pag. 10
 9  Start expositie Ode aan de natuur, pag. 11
 11  Film: Adam, pag. 11
 12  Gesprekskring: Zin in het ouder worden 1 (2/5), pag. 9
 12  Agapèviering, pag. 5
 15  Jubileumconcert Komore, pag. 12
 16  Jubileumconcert Komore, pag. 12 
 16  Taizéviering, pag. 5
 17    Gesprekskring: Zin in het ouder worden 2 (3/6), pag. 6
 18  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (1/8), pag. 12
 19  Leeskring (2/7), pag. 6
 19  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 20  Lezing: Aards paradijs of de ark van Noach?, pag. 13
 22  Theater: Zie de Mens, pag. 13
 26  Gesprekskring: Zin in het ouder worden 1 (3/5), pag. 9
 26  Agapèviering, pag. 5
 30  Open Leurviering, pag. 8
 30  Concert Cantodoro, pag. 12
 31    Gesprekskring: Zin in het ouder worden 2 (4/6), pag. 6

➜   NOVEMBER 2022
 1  Teksten schrijven: Ode aan de natuur (1/2), pag. 14
 2  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 3  Film: The biggest little farm, pag. 14

 5  Concert Projectkoor, pag. 12
 7  Lezing: Geloven Nu (3/10), pag. 4
 8  Teksten schrijven: Ode aan de natuur (2/2), pag. 14
 9  Gesprekskring: Zin in het ouder worden 1 (4/5), pag. 9
 9  Agapèviering, pag. 5
 10  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (2/8), pag. 12
 11  Film: About Schmidt, pag. 15
 14    Gesprekskring: Zin in het ouder worden 2 (5/6), pag. 6
 15  Muzikale avond: Ode aan de natuur, pag. 15
 16  Leeskring (3/7), pag. 6
 16  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 20  Taizéviering, pag. 5
 23  Gesprekskring: Zin in het ouder worden 1 (5/5), pag. 9
 23  Agapèviering, pag. 5
 23  Online Bijbeldelen in de Advent (1/4), pag. 16
 27  Open Leurviering, pag. 8
 28    Gesprekskring: Zin in het ouder worden 2 (6/6), pag. 6
 28  Concert kamerkoor Muzimare, pag. 12 
 30  Online Bijbeldelen in de Advent (2/4), pag. 16

➜   DECEMBER 2022
 7  Agapèviering, pag. 5
 7  Online Bijbeldelen in de Advent (3/4), pag. 16
 7  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 8  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (3/8), pag. 12
 12  Lezing: Geloven Nu (4/10), pag. 4
 14  Online Bijbeldelen in de Advent (4/4), pag. 16
 17  Optreden van een zandtovenaar, pag. 16
 17  Kerstevent in Wijchen, pag. 17
 18  Top 2000dienst, pag. 17
 18  Taizéviering, pag. 5
 21  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10

➜   JANUARI 2023
 2  Lezing: Geloven Nu (5/10), pag. 4
 4  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 10  Boekbespreking: Homo Deus (1/2), pag. 18
 11  Agapèviering, pag. 5
 12  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (4/8), pag. 12
 12  Film: Les choristes (De koorzangers), pag. 18
 15  Taizéviering, pag. 5
 17  Lezing: Eerlijk aardeaandeel, pag. 19

ACTIVITEITEN PER MAAND 
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 18  Leeskring (4/7), pag. 6
 18  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 23  Gesprekskring 2: Grond van Leven, pag. 8
 25  Agapèviering, pag. 5
 26  Lezing: De muziek van Mirjam, pag. 19
 27  Film: I, Daniel Blake, pag. 20
 31  Boekbespreking: Homo Deus (2/2), pag. 18

➜   FEBRUARI 2023
 1  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 2  Oecumenisch leerhuis (1/2), pag. 20
 6  Lezing: Geloven Nu (6/10), pag. 4
 8  Agapèviering, pag. 5
 9  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (5/8), pag. 12
 9  Oecumenisch leerhuis (2/2), pag. 2021
 15  Leeskring (5/7), pag. 6
 15  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 16  Film: De dirigent, pag. 21
 19  Taizéviering, pag. 5
 22  Agapèviering, pag. 5
 23  Online Bijbeldelen in de Veertigdagentijd (1/7), pag. 16
 26  Start expositie: Een diepe voor in de aarde, pag. 22
 26  Open Leurviering, pag. 8
 28  Lezing: Compassie als levensvertuiging, pag. 22

➜   MAART 2023
 1  Online Bijbeldelen in de Veertigdagentijd (2/7), pag. 16
 1  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 2  Lezing bij de expositie Een diepe voor in de aarde, pag. 23
 3  Film: Goodbye Lenin!, pag. 23
 6  Lezing: Geloven Nu (7/10), pag. 4
 8  Agapèviering, pag. 5
 8  Online Bijbeldelen in de Veertigdagentijd (3/7), pag. 16
 9  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (6/8), pag. 12
 11  Concert uitvoering Matthäus Passion, pag. 12
 15  Leeskring (6/7), pag. 6
 15  Online Bijbeldelen in de Veertigdagentijd (4/7), pag. 16
 15  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 19  Taizéviering, pag. 5
 22  Agapèviering, pag. 5
 22  Online Bijbeldelen in de Veertigdagentijd (5/7), pag. 16
 26  Open Leurviering, pag. 8

 29  Online Bijbeldelen in de Veertigdagentijd (6/7), pag. 16
 30  Film: Maria Magdalena, pag. 24

➜   APRIL 2023
 2  Passieconcert Koor Surplus, pag. 24
 3  Lezing: Geloven Nu (8/10), pag. 4
 5  Agapèviering, pag. 5
 5  Online Bijbeldelen in de Veertigdagentijd (7/7), pag. 16
 5 Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 6  The Passion in Wijchen, pag. 25
 13  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (7/8), pag. 12
 13  Film: Les Innocentes (De Onschuldigen), pag. 25
 16  Taizéviering, pag. 5
 17  Lezing rond het evangelie van Marcus (1/5), pag. 26
 18  Lezing over glasinloodwerk met poëzie, pag. 26
 19  Leeskring (7/7), pag. 6
 19  Agapèviering, pag. 5
 19  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 23  Musical: Mirjam, pag. 27
 30  Reis naar Iona (t/m 7 mei), pag. 7
 30  Open Leurviering, pag. 8

➜   MEI 2023
 1  Lezing: Geloven Nu (9/10), pag. 4
 1  Lezing rond het evangelie van Marcus (2/5), pag. 26
 3  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 10  Agapèviering, pag. 5
 11  Bijbelkring: Verhalen om te bewaren (8/8), pag. 12
 15  Lezing rond het evangelie van Marcus (3/5), pag. 26
 17  Christelijke franciscaanse meditatie, pag. 10
 21  Taizéviering, pag. 5
 22  Informatieavond: op reis naar Taizé, pag. 27
 24  Agapèviering, pag. 5
 26  Film: Babette’s Feast, pag. 28
 28  Open Leurviering, pag. 8
 30  Lezing rond het evangelie van Marcus (4/5), pag. 26

➜   JUNI 2023
 5  Lezing: Geloven Nu (10/10), pag. 4
 12  Lezing rond het evangelie van Marcus (5/5), pag. 26
 18  Taizéviering, pag. 5
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G R A A G  T O T  Z I E N S !



➜	 	Protestantse kerk
  Kerkplein 7, 6641 BJ Beuningen

➜	 	Corneliuskerk
  Dorpssingel 1, 6641 BE Beuningen

➜	 	Het Koetshuis
   Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen  

(Aanbellen aan de voordeur van de pastorie,  

t.o. de Corneliuskerk)

➜	 	Mamre - Protestantse kerk
  Kattenburg 59, 6651 AM Druten

➜	 	H.H. Ewaldenkerk
  Hogestraat 2, 6651 BK Druten 

➜	 	Parochiecentrum
  Hogestraat 4, 6651 BK Druten

➜	 	De oude dorpskerk
  Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur

➜	 	De Schakel - Protestantse kerk
  Pius XII Straat 85, 6602 BE Wijchen

➜	 	Emmanuel kerk
  Homberg 25-37, 6601 XW Wijchen

➜	 	H. Antonius Abtkerk
  Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen

➜	 	Parochiecentrum De Twaalf Apostelen 
 Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen

Bezoek ook eens onze websites: 

www.pkn.rivierenlandoost.nl 
www.detwaalfapostelen.nl 
www.johannesxxiii.nl 
www.parochiefranciscusenclara.nl 

Hier vindt u de actuele informatie over onze activiteiten. 
Ook kunt u deze brochure downloaden via onze websites.

De locaties van de deelnemende parochies en de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost:

COLOFON 
‘BLAUW BOEKJE’ (12e jaargang) is een uitgave van de Protestantse 
Gemeente Rivierenland Oost i.s.m. de de RK parochies van Wijchen, 
Beuningen en Druten.

Tekst en beeld Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Oplage 1.650 exemplaren
Vormgeving en drukwerk Verkerk Grafisch Werk, Lienden

Of het streaming kanaal, via You Tube:

PG Rivierenland Oost - Beuningen
PG Rivierenland Oost - Druten 
PG Rivierenland Oost - Wijchen

http://www.pkn.rivierenlandoost.nl
http://www.detwaalfapostelen.nl
http://www.johannesxxiii.nl
http://www.parochiefranciscusenclara.nl

