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VOORWOORD 

 

Bomen planten 

Een jongeman overnacht tijdens een van zijn bergtochten 
bij een herder, zo vertelt het verhaal ‘De man die bomen 

plantte’ van Jean Giono. ’s Avonds stort de herder op de 
tafel een hoop eikels uit. ‘Hij begon die zeer aandachtig 

stuk voor stuk te onderzoeken en scheidde de goede van 
de slechte. Hij bestudeerde ze van heel dichtbij. Toen hij zo 

honderd volmaakte eikels voor zich had liggen, stopte hij 
en gingen we slapen.’ De herder plant elke dag eikels. De 

jongeman zegt hem dat die tienduizenden eiken over dertig 

jaar prachtig zijn. De herder antwoordt eenvoudig dat als 
God hem liet leven, hij er over dertig jaar nog zoveel bij 

geplant zou hebben dat die tienduizend zouden zijn als één 
waterdruppel in de zee.  

Het is een verhaal van aandachtig werken en rustig 
doorgaan. Het ontglipt me door het jaar heen regelmatig, 

dan wil ik vooruit, doelen bereiken, grootste daden 
verrichten. Laten we er een mooi werkjaar van maken, als 

een opspringende, levendige waterdruppel in de zee…. 

Mignon van Bokhoven, voorganger Geloofsgemeenschap 

Vrijzinnig Renkum 
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VIERINGEN ….. 
 

Zondag 1september  

Bennekom 10:30 Kiki Holst van der Waarde 

Lunteren 10:30 Startzondag Lezing Lammert Kamphuis 

Renkum 10:00 Anne Marieke van de Woude 

Rhenen 10:30 Startzondag Eigen Leden 

Veenendaal 10:00 Bert Cozijnsen 

Wageningen 10:00 Andries Govaert 
 

Zondag 8 september  

Bennekom 10:30 Opening nieuw seizoen 

Lunteren 10:30 Intredeviering Esseldien Wennink 

Renkum 10:00 Ineke van de Kuil 

Rhenen 10:30 Monique van Zoest 

Veenendaal 10:00 Henk Harmsen 

Wageningen 10:00 Startzondag Jeannette den Ouden 

Kinderkringen en oppas 
 

Zondag 15 september  

Bennekom 10:30 Mike Bais, delen brood en wijn 

Lunteren 10:30 ZinGdag Juliëtte Stout en Geertje Timmers 

Renkum 10:00 Greetje de Klerck 

Rhenen 10:30 Bezinningsactiviteit 

Veenendaal 10:00 Harm Knoop 

Wageningen 10:00 Monique van Zoest 
 

Zondag 22 september  

Bennekom 10:30 Bert Cozijnse 

Lunteren 10:30 Ivo de Jong 

Renkum 10:00 Irene Hörst 

Rhenen 10:30 Lauk Spelberg 

Veenendaal 10:00 Thema-ontmoeting 

Wageningen 10:00 Jeannette den Ouden 
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ALGEMENE AGENDA …. 
  

Zondag 29 september  

Bennekom 10:30 Willem van der Meiden 

Lunteren 10:30 Sacrale dans  Geertje Hzée-Jansma 

Renkum 10:00 Mignon van Bokhoven 

Rhenen - - 

Veenendaal 10:00 Marjolein Thiemens (lezing) 

Wageningen 10:00 Peter van’t Riet Vijfde zondag 

leerhuisdienst 

Datum Afd Aciviteit Aan-
vang 

03 Rh film: ‘Den skyldige (the Guilty)’ 20:00 

06 Re meditatieve dans, en verder elke vrijdag 10:00 

07 Lu grote schoonmaak 09:00 

08 Lu introductie Stilte-uur (nu tot 21:15) 19:45 

10 Lu thee met een thema o.l.v. Klaske Heida 14:00 

10 Re stiltekring  (ca. een half uur) 12:00 

11 Re koffie met Theodora van Rheeden 10:00 

12 Lu cultureel uitje Museum Voorlinden 09:30 

14 Be Stiltewandeling, start Hullenberglaan 10:00 

19 Lu filmavond ‘Woman at War’ 19:30 

23 Be Café van Verdieping (A & A) 20:00 

26 Re koffie met Monique 10:00 

29 Ve lezing Marjolein Tiemens: ‘De tien 

geboden van het milieu’ 

10:00 
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BENNEKOM 
Vrijzinnigen Bennekom 

 
 

 

 
 

CAFE VAN VERDIEPING : David van Bodegom, over 
'ontpillen'. 

 
Ontpillen helpt je je lijf beter te begrijpen en laat zien hoe 

je zonder medicijnen en met aanpassing van je levensstijl 
langer gezond kunt blijven. Kortom een boeiende avond 

over wat je zelf kunt doen aan een goede gezondheid. 
 

Datum:  23 september 
Tijd:      20.00 uur.  

Plaats:  A&A Veenderweg 3  Bennekom 
Kosten:  € 12,50, incl. één kopje koffie of thee. 

Entreekaartjes kunnen vooraf bij boekhandel Novita aan de 

Dorpsstraat in Bennekom worden gekocht, en zijn ook 
verkrijgbaar aan de zaal. 

 
 

Voor informatie en opgave (liefst digitaal) van de 
cursussen, zie het programmaboekje en de website. 
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LUNTEREN 
Vrijzinnig Lunteren 

 
 

 

 

LEZING: ‘Twijfel jezelf tot rust’, met Lammert 

Kamphuis  

Lammert Kamphuis is filosoof en veelgevraagd spreker op 
congressen en festivalpodia. Daarnaast is hij als 

hoofddocent verbonden aan The School of Life Amsterdam. 
In al zijn werkzaamheden onderzoekt hij samen met het 

publiek hoe de filosofie ons verder helpt in alledaagse 
thema's. Tijdens deze ochtend zal hij met de bezoekers 

onderzoeken hoe volgens filosofen twijfelen je tot rust kan 
brengen. Zie ook www.lammertkamphuis.nl. 

 
Deze eerste zondag in september is tevens startzondag van 

het nieuwe seizoen. Na de lezing is er koffie/thee en daarna 
zullen we met elkaar het glas heffen op de start van het 

nieuwe seizoen.  
 

Datum:    zondag 1 september 

Tijd interactieve lezing:       10.30 – 12.00 uur 
Koffie, borrel en broodjes:  12.00 – 13.00 uur 

Kosten:     niet-leden €5,- 
 

INTREDEVIERING: van onze nieuwe voorganger 
Esseldien Wennink.  

Het bestuur is zeer verheugd onze nieuwe voorganger aan 
u voor te mogen stellen. Op 8 september is de eerste 

viering bij Vrijzinnig Lunteren die door haar geleid wordt; er  
zal ruime gelegenheid zijn tot kennismaking. Wij kijken uit 

naar een feestelijke ochtend, met vele leden, begunstiger, 
belangstellenden en andere genodigden. 

 

http://www.lammertkamphuis.nl/
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Datum: zondag 8 september  

Tijd:  10.30 uur 
 

CULTUREEL UITJE MUSEUM VOORLINDEN:  
een nieuwe activiteit in ons programma: het gezamenlijk 

bezoeken van tentoonstellingen, wat meer gezelligheid 
biedt en vooral ook de mogelijkheid van een rondleiding, 

waardoor je een dieper inzicht in de motieven/bedoelingen 
van de kunstenaar krijgt. 

Deze eerste keer zullen we Museum Voorlinden in 
Wassenaar bezoeken, waar we de tentoonstelling ‘Less is 

more’ gaan bekijken. … Lees verder op 

https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/2
95-cultureel-uitje-museum-voorlinden 

 
Datum: donderdag 12 september 

Tijd:  vertrek Het Witte Kerkje 9.30 uur;  
                 terug plm. 16.30 uur  

Kosten: plm. € 35,- niet-leden, plm. € 20 leden, incl. 
vervoer met particuliere auto’s; consumpties voor eigen 

rekening. 
 

Opgave vóór 31 augustus: Johanna Scholte, 
jsm.scholte@gmail.com of tel. 0318-430420 
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RENKUM 
Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum 

 
 

 

 
MEDITATIEVE – SACRALE DANS: eind deze maand is het 

vredesweek. We vertrouwen dat ook door te dansen over 
dit thema het kan bijdragen aan de vrede. Vrede in jezelf, 

uitstralend naar anderen in de kring en in de wereld. 
‘Vrede’  is dus het thema. 

 
Data:  elke vrijdag 

Tijd:  10.00 – 11.15 uur 
Plaats: Rijnkapel 

 
STILTEKRING: het samen stil zitten in een cirkel in ons 

kerkje kan bijdragen aan harmonie, aandacht , innerlijke 
vrede uitstralend naar anderen en de wereld waarin we 

leven.  

 
Datum: dinsdag 10 september 

Tijd:  12.00 – 12.30 uur 
Plaats: Rijnkapel 

 
KOFFIE MET THEODORA VAN RHEEDEN: Theodora heeft 

veel geschilderd in haar leven en zal aan de hand van haar 
schilderijen er over vertellen. 

 
Datum: woensdag 11 september 

Tijd:  10.00 uur 
Plaats: Rijnkapel 
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RHENEN 
De Vlam 

 
 

 

 
FILM: 'Den Skyldige (The Guilty)’ 

Regie en scenario: Gustav Möller. Met: Jakob 
Cedergen, Jessica Dinnage, Johan Olsen, Omar 

Shargawi  2018, 85 minuten. Taal: Deens 

Zo strak en minimalistisch als Den skyldige zie je 
telefoonthrillers zelden (vier sterren, De Volkskrant) Met 

zijn eerste lange speelfilm Den skyldige (The Guilty) geeft 

de jonge Deense regisseur Gustav Möller blijk van een 
indrukwekkend talent (Willemijn Gertsen, Filmvandaag.nl) 

Agent Asger Holm is niet op zijn plek, in de alarmcentrale 
van de Kopenhaagse politie. Hij is vanwege zijn 

betrokkenheid bij een geweldsincident van de straat naar 
de meldkamer overgeheveld. Daar beantwoordt hij een 

binnengekomen noodoproep van een vrouw die ontvoerd is. 
Wanneer hij zich realiseert dat de beller in codes spreekt, 

staat zijn politie-instinct onmiddellijk op scherp. Hij komt 
erachter dat de beller, Iben, is ontvoerd door haar ex en de 

kinderen alleen thuis zijn. Asger raakt geobsedeerd in zijn 
streven om Iben en haar kinderen te redden en overtreedt 

daarbij regels en wetten. Met zijn telefoon als enige 
hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de klok om de 

vrouw te redden. Al snel blijkt dat het misdrijf waar hij mee 

te maken heeft, veel groter is dan hij eigenlijk dacht. 
Regisseur Möller gebruikt minimale middelen om een 

enorme spanning te creëren die de hele film lang, zo’n 
anderhalf uur, aanhoudt. Al die tijd speelt de actie zich af in 

één kamer, gedurende één avond. De hoofdpersoon wordt 
indringend en dicht op de huid gefilmd, waarmee alles van 

hem zichtbaar wordt. 
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Datum:  dinsdag  3 september 

Aanvang:  20.00 uur zaal open vanaf 19.30 uur  
Kosten:  €6,-. inclusief consumptie 

 
KOPIJ: voor de volgende Eenheid  moet uiterlijk 1 oktober 

2019 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: 
h.vierkant@hetnet.nl 

 
 

VEENENDAAL 
Het venster 
 

 

 
LEZING: op 29 september door Marjolein Tiemens, 

‘De tien geboden van het milieu’ 
Klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit 

bedreigen het leven op Aarde en dus ook de schepping. De 
mens wordt in de bijbel opgeroepen om de schepping te 

behoeden en te bewaren. Als we daar gehoor aan willen 

geven dan is er een radicale verandering van levensstijl op 
grote schaal nodig. Christenen zouden hierin een lichtend 

voorbeeld kunnen zijn, of misschien wel moeten zijn. 
“Groen zijn is een morele noodzaak” heeft paus Benedictus 

XVI gezegd. Om daar inhoud aan te geven zijn de tien 
geboden voor het milieu verschenen. 

- Marjolein Tiemens zegt: 
"In de lezing gebruik ik deze tien geboden en de boodschap 

die klinkt in de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus 
als kapstok. Hoe we denken over ons wereldbeeld en de 

rol/plaats van de mens in de schepping heeft grote invloed 
op hoe we omgaan met de natuur, met onze 

medeschepselen, hoe we de economie inrichten en welke 
waarde we hechten aan techniek, ethiek, solidariteit en 

gerechtigheid. We worden uitgedaagd om eens naar ons 

zelf en ons wereldbeeld te kijken. Wellicht zet dit u aan het 

mailto:h.vierkant@hetnet.nl
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denken om andere keuzes te maken in het dagelijks leven. 
Daarbij kunnen we ook elkaar inspireren. 

Na mijn studie plantenveredeling in Wageningen heb ik tien 
jaar onderzoek gedaan in de plantenbiotechnologie bij een 

aardappelkweekbedrijf. Hierdoor raakte ik gefascineerd 
door het wonder dat uit één enkele plantencel een volledige 

nieuwe plant kan groeien. Daarna werkte ik 15 jaar bij het 
Louis Bolk Instituut, aan de ontwikkeling van de biologische 

plantenveredeling. Hier leerde ik denken in samenhangen. 
Maar ook de zorg voor onze aarde nam toe. We overvragen 

haar draagkracht en daardoor wordt de aarde, de 
schepping en dus ons bestaan bedreigd. Het gevoel dat ik 

hiermee iets moet werd steeds sterker. Door mijn inzet als 

lekenvoorganger in de parochie en het geven van 
gastcolleges ontdekte ik hoe inspirerend het is om kennis 

en ideeën over te dragen. Mensen reageerden enthousiast 
en zeiden dat er een nieuwe wereld voor hun open ging. 

Uiteindelijk heb ik gekozen om hier helemaal voor te gaan 
en heb ik GroenGeloven opgericht." 

Er is een collecte om dit soort lezingen en voordrachten te 
kunnen blijven organiseren (hiervoor is een gemiddeld 

bedrag van € 5,- p.p. berekend). Na afloop is er 
thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten. 

Omzien Naar Elkaar - een kijkje in de keuken - ! 
Half juni kwam het groepje ‘Omzieners’ bij elkaar bij Marjo 

thuis. We starten, met thee, koffie en wat lekkers, eerst 
met ons eigen rondje ‘hoe gaat het met je’ en we delen lief 

en leed. Ongedwongen en betrokken op elkaar. Marieke 
heeft dit keer een gedicht meegenomen: Op weg naar 

Ithaka, naar aanleiding van het verhaal van Odysseus 
(n.a.v. zondag 9 juni in het Venster): het verhaal van je 

levensreis, de zoektocht en het weer ‘thuiskomen’. Als 

vanzelf gaat het gesprek over in omzien naar anderen. Als 
commissie zijn we actief om het omzien naar elkaar binnen 

het Venster vorm te geven. Dat bestaat soms uit 
(regelmatige) bezoekjes afleggen, maar ook alert en attent 
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zijn of iemand een moeilijke, verdrietige of vreugdevolle 
periode meemaakt. Zo hebben we onze eigen contacten en 

horen we, als het goed is, ook over anderen. We proberen 
de ogen en oren van het Venster te zijn. Het biedt echter 

geen garantie dat we ‘alles’ opmerken, maar we hebben 
wel de indruk dat de leden zich gehoord en gezien voelen. 

Ons werk is veelal onzichtbaar en het leek ons goed om 
jullie eens ‘een kijkje in de keuken’ te geven. 

Wie zijn ook alweer de Omzieners? Ronald Naar, Els van 
Duijvenbode, Wil Gouda, Marjo van Rijnsoever, Herman de 

Rijk (namens het bestuur) en Marieke de Vries als 
ondersteuner van de Omzieners. 

Heb je een vraag of wil je wat doorgeven of delen, dan kun 

je ons altijd persoonlijk benaderen en sinds kort is er een 
algemeen e-mailadres waarop we te bereiken zijn: 

omzieners@hetvensterveenendaal.nl 

Zonnepanelen op Het Vensterdak 
Nadat afgelopen winter in de zaal van het Venster 
infraroodverwarming werd aangebracht, was in juli de 

volgende stap het (laten) plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van ons gebouw. Weer een stapje meer naar 

duurzaam gebruik van onze energie. 

Contactochtenden: 3 en 17 september 
Op dinsdagmorgen in de even weken is iedereen welkom 
voor een kopje koffie/thee, van 10.00 – 11.30 uur. We 

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

Om 9.45 gaat de deur open. Coördinatie Wil Gouda, tel. 
0318-820357 

Jiddische liederen bij openingsavond Hebreeuws:  
Shura Lipovsky zingt en vertelt. 
Tijdens de openingsavond van het studieseizoen Hebreeuws 
zal Shura Lipovsky Jiddische liederen zingen en 

Chassidische verhalen vertellen. Het thema is  “Genezing 
en troost”.  Ze wordt begeleid door Maaike Roelofs, cello en 

Paul Prenen, piano. Op dinsdag 3 september 2019 van 
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20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in Wijkkerk De 
Open Hof (voorheen Aller Erf), Ronde Erf 86, 3902 CZ 

Veenendaal. Toegang gratis. 
Shura Lipovsky doet de Jiddische  (Chassidische) cultuur en 

liederen herleven, zij is daarin wereldwijd een sleutelfiguur.  
Zij is verhalenverteller en geeft als Magid (Joods spiritueel 

leraar) meditatieve zangworkshops die geworteld zijn in de 
joodse mystiek. Ze geeft concerten, colleges, masterclasses 

o.a. in Amsterdam, Parijs, Londen en New York. 
Sinds 2005 is ze directeur van een zomerschool in Londen, 

The Golden Peacock Jewish  Music Institute en leidt ze een 
koor in het Maison de la Culture Yiddish in Parijs. In 

December 2017 ontving Shura Lipovsky de Adrienne 

Cooper “Dreaming in Yiddish” Award in New York voor haar 
nieuw geschreven Jiddische liederen en haar werk als 

ambassadeur van de Jiddische cultuur .  
De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei nodigt u uit voor 

deze muzikale avond. 
Verdere activiteiten van de Werkgroep zijn een driejarige 

Taalcursus Bijbels Hebreeuws en verschillende leesgroepen 
Hebreeuws en Jiddisch.  

Voor meer informatie: Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 
515432, rosabeijen@gmail.com 

 
Cursus najaar 2019 Meditation des Tanzes/Sacred Dance o.l.v. 
Oda Damen, dansdocente 
Meditation des Tanzes/Sacred Dance  is een dansvorm 

waarbij het niet gaat om prestatie maar om bewuste 

aandacht en beleving. De meestal rustige dansen scheppen 
een ruimte waardoor we ons innerlijk en uiterlijk met elkaar 

kunnen verbinden. In de zich herhalende bewegingen van 
de dans kunnen we de gelegenheid vinden om de 

symboliek te ervaren. 
Het meditatieve element staat centraal, het je (opnieuw) 

verbinden met de essentie, met het midden. We dansen 



 
14 

o.a. op klassieke, religieuze (Taizé), folkloristische en 
eigentijdse muziek.                                                

Gegevens 
*Data: de vrijdagochtenden 11 oktober (proefles), 18 en 25 

oktober,  1, 8, 15, 22 en 29 november, 
  6, 13 en 20 december (ritueel). Aanvang: 10.00 uur. 

*Wie nog niet eerder heeft deelgenomen aan Sacred 
Dance, kan 11 oktober beschouwen als proefles en dan    

  beslissen wel/niet door te gaan met de hele cursus. 
*Kosten voor de hele cursus € 135,00,- voor niet-leden van 

Het Venster en € 125, 00 voor leden. 
  De proefles kost € 10,00. 

*Betaling gaarne vooraf door overmaking naar 

rekeningnummer NL11TRIO 0197 6222 08 t.n.v. NPB   
Veenendaal o.v.v. sacred dance najaar 2019. 

*Nadere inlichtingen en opgeven bij Els van Duijvenbode, 
e-mail: els@duijvenbode.nl of tel. 0318-526027. 

----------------------------------------------------------------- 
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Wageningen 
Arboretumkerk 

 
 

 
 

 
LAATSTE KINDERKRINGZONDAG 

VAN HET SEIZOEN 23 juni: het was 

me wat. Afscheid van 6 jongeren van SOEP die waren 

afgestudeerd en de wijde wereld in gaan trekken. Er waren 
toespraken, elfjes en een prachtig lied. Ook waren er in de dienst 

twee films van DREK, Puddingwar en Pesten. Er was een preek 
over Prediker, een onbekend lied en een uitleg over het doel van 
de actie van Joint, Kliederkerk: het Irbid Community Centre voor 

Syrische vluchtelingen in Jordanië.  
Het was een vol programma en oh, wat wilden we graag koffie 

na afloop. Maar niets ervan: we moesten aan de slag! Zeep 
maken, torens bouwen, wiskundeles volgen, informatie 
verzamelen over Irbid, muziek maken en dansen,  wandelen 

door het Arboretum, met slagroom gooien, vliegtuigjes van het 
balkon laten storten  - nee, laten vliegen natuurlijk-, schminken, 

autootjes aan een dropveter laten racen en verrukkelijke 
oosterse hapjes maken.  Pas toen we dat allemaal gedaan 

hadden, kregen we koffie, werd de taart geserveerd, konden we 
proeven van de hapjes en luisteren naar muziek. 
De zon scheen, we haalden meer dan 950 euro op, gingen naar 

huis met zeepjes, een mooie hanger of gewoon met  
een goed gevoel. Dank aan Joint, aan hun ouders (wat een 

werk!), aan al die mensen die taarten bakten, hielpen met 
inrichten, koffie zetten, hun pinapparaat leenden,  
knipkaarten kochten en meededen. Het was een mooi feest en 

dat was het!  
 

Jeannette en Martin 
 

------------------------------------------------------------ 
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ADRESSEN 
     
 

 
VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING           Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom 
                    info@vrijzinnigenbennekom.nl 
                    www.vrijzinnigenbennekom.nl 
                    voorganger: Roos van Doorn Floralaan 4 , 6707 HN Wageningen 
                    roosvandoorn@tele2.nl 
 
VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren  
                    info@vrijzinniglunteren.nl 
                    www.vrijzinniglunteren.nl 
                    voorganger: Esseldien Wennink 
                    esseldien@planet.nl 
 
GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM,  
                    DE  RIJNKAPEL 

Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum 

                    secretariaatgvr@outlook.com 
                    www.vrijzinnigrenkum.nl 
                    voorganger: Mignon van Bokhoven 
                    m.a.vanbokhoven@hotmail.com 
 
DE VLAM, GEBOUW DE VLAM Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen 
                    pien@zeetronic.nl 
                    www.devlamrhenen.nl 
                    pastoraal medewerker:  
                    Monique van Zoest 
 
HET VENSTER, GEBOUW HET VENSTER Vijftienmorgen2, 3901 HA Veenendaal 
                    secretaris@hetvensterveenendaal.nl 
 
ARBORETUMKERK Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen 
                    www.arboretumkerk.nl 
                    voorganger: Jeannette den Ouden Musschenbroekstraat 59, 3514 XJ Utrecht 

     jouden@arboretumkerk.nl 

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

REDACTIE 
Liesbeth Wieringa Kamperfoelielaan 13, 6706 CV 

Wageningen 
e-mail: lieswier@me.com 

0317 420010 
 

Geertje Timmers Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren 
e-mail: geertjetimmers@hotmail.com 

0318 482145 
 

 

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