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VOORWOORD 
Geschenk  

- Enige tijd geleden kreeg ik van iemand een klein boekje: lezen als 

geschenk geschreven door Robert Macfarlane. Het verhaal gaat over 

twee docenten aan de universiteit in Beijing van Am./Eng. afkomst, die 

samen veel tijd doorbrachten en met elkaar boeken bespraken, en de 

onuitwisbare indruk en de impact op het leven die boeken bij beiden 

hebben achtergelaten.  

- Een zeer waardevol geschenk, dat mij verder aan het denken zette: 

lezen als geschenk! Wat geweldig dat wij als kind leren lezen en dat dat 

ons hele leven verrijkt en voedt, wat een geschenk.  

- Veel dingen kunnen we vergeten, maar letters aaneenrijgen tot 

woorden en daar een betekenis uit halen kunnen we nooit meer 

vergeten. Al die woordbeelden, al die betekenissen achter de woorden, 

al die gevoelens worden ons aangereikt, omdat we kunnen lezen.  

- Van veel mensen weten we nog precies welk boek we van wie 

gekregen hebben en wat dat zei over de schenker. Drie mensen zijn er 

bij betrokken: de schrijver, de schenker en de lezer. Het is altijd 

moeilijk een boek voor iemand uit te zoeken: wat is wel/niet geschikt. 

Boeken die je zelf erg mooi vindt en die je graag met iemand wilt 

delen, geef je vaak en graag.   

- Eigenlijk wordt je hele zijn gevormd door lezen, je hele ontwikkeling. 

Hoe belangrijk is het niet als kind voorgelezen te worden en daarbij je 

fantasie te laten werken. Hoe trots ben je als je de eerste woordjes zelf 

kunt lezen, langzaam aan elkaar hakend. Vroeger aap-noot-mies, nu 

boom-huis-roos o.i.d. Het bepaalt vervolgens je schoolkeuze en je 

beroep. Het bepaalt je zijn en geest.  

- Waar zouden we als geloofsgemeenschap zijn als je niet zou kunnen 

lezen. Als we de wijsheidsboeken niet hadden om uit te leren en te 

vertellen. Als we het gelezene niet met elkaar kunnen delen en erover 

praten. Als je niet kunt kauwen op stukken die je niet begrijpt, net 

zolang totdat je het wel begrijpt. Het bepaalt onze keuzes.  

- Als we gedurende ons leven niet kunnen lezen wat wel en niet binnen 

onze normen en cultuur past, zou het een janboel worden. Het geeft 

structuur en geborgenheid.  

- We verheugen ons bij voorbaat op een reis die we gaan maken door 

erover te lezen, inlezen heet dat. We herleven de gebeurtenissen die 
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we hebben gezien of meegemaakt door er na afloop over te lezen. Tot 

op hoge leeftijd kunnen we genieten van boeken over mensen en hun 

leven, over wijze gedachten waar we wat aan hebben en dan heb ik het 

nog niet eens over woorden die op rijm of als en lied gelezen worden 

en die alle snaren van je ziel kunnen raken.  

- Over landen en volken die we ooit bezochten of graag hadden willen 

bezoeken maar het is er niet van gekomen. Zo kunnen we toch kennis 

maken en als het een goed boek is, voelt het een beetje alsof we er 

geweest zijn.  

- De eenheid wordt, sinds die bijna uitsluitend digitaal wordt 

aangeleverd, niet meer van begin tot eind gelezen, wat vroeger meer 

gebeurde. Nu scroll je meer naar wat er voor jou belangrijk is. Toch 

hoop ik dat ik u heb kunnen meenemen in mijn gedachten.  

- Boeken zijn het meest gegeven cadeau en lezen is een geschenk.  

Kiki van Holst-van der Waarde, Rhenen  

 

Vieringen april  

 

Zondag 5 april Palmzondag 

Bennekom 10:30 Roos van Doorn 

Lunteren 10:30 ZinGdag 

Renkum 10:00 Paul Stegenga 

Rhenen -  

Veenendaal 10:00 koor ‘Songs from the Heart’; div. liederen 

Wageningen 10:00 Jeanette den Ouden, kinderkringen 

 

Donderdag dag 9 april Witte Donderdag 

Bennekom 19:30 Roos van Doorn 

Lunteren 19:30 Esseldien Wennink 

Renkum 16:00 Mignon van Bokhoven 

Rhenen 19:30 Monique van Zoest, overdenking 

Veenendaal -  

Wageningen 19:30 Jeanette den Ouden, avondmaal 

 

 



 
4 

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 

Bennekom -  

Lunteren 19:30 Marieke van Es en Wilna Zonneveld 

Renkum -  

Rhenen -  

Veenendaal -  

Wageningen 19:30 Jeanette den Ouden, Liturgisch concert 

 

Zondag 12 april Pasen 

Bennekom 10:30 Roos van Doorn  

Lunteren 10:30 Rabbijn Marianne van Praag 

Renkum 10:00 Mignon van Bokhoven 

Rhenen 10:30 dhr. Kardol 

Veenendaal 10:00 Bert Cozijnsen 

Wageningen 10:00 Jeanette den Ouden, kinderkringen 

 

Zondag 19 april  

Bennekom 10:30 Ben Piepers 

Lunteren 10:30 Interculturele Ontmoeting 

Renkum 10:00 Joleen Kieneker 

Rhenen -  

Veenendaal 10:00 lezing (nog geen informatie ontvangen) 

Wageningen 10:00 Johannes Diepersloot 

 

Zondag 26 april  

Bennekom 10:30 Klaas Douwes 

Lunteren 10:30 Irene Hörst 

Renkum 10:00 Monique van Zoest 

Rhenen 10:30 mevr. C. Roolvink 

Veenendaal 10:00 Vrije Ruimte met ‘Egt HeMa’ 

Wageningen 10:00 Jeanette den Ouden 
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ALGEMENE AGENDA APRIL  

 
  

Datum Afd Aciviteit Aanvang 

01 Be stilte-uur (elke woensdag) 17:30 

02 Lu thee met een thema 14:00 

04 Be opening bijzondere expositie met veiling 15:00 

05 Lu ZinGdag 10:30 

05 Wa Lentemarkt 11:30 

07 Rh film 20:00 

11 Wa stille zaterdag, meditatieve viering 19.30 

12 Wa Paasvuur en Paasontbijt 07.30 

16 Be lezing Mike Bais 20:00 

19 Lu interculturele ontmoeting 10:30 

20 Be jongeren gespreksgroep 17:30 

20 Be café van verdieping 20:00 
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BENNEKOM 
Vrijzinnigen Bennekom 
 

 

STILTE UUR:  elke woensdag van 17.30 tot 18.30 

uur wordt er in de Ontmoeting in stilte gemediteerd.  

 

EXPOSITIE:  4 april  tot en met 3 mei, met een extra kijkdag op 
18 april.  Bijzondere tentoonstelling met een veiling: Simon Plat 
– stillevens en Janneke Boon – beelden 

De opbrengst gaat naar project ‘Wereldouders’. 
Zie voor meer informatie: www.vrijzinnigenbennekom.nl 

 
LEZING: door Mike Bais ’Voltooid leven vanuit een 

Kabbalistische visie’.  
Datum:     donderdag 16 april 
Aanvang:  20.00 uur                                                          

Kosten:     € 10,- overige bezoekers  
 

JONGERENGESPREKSGROEP:  één keer per maand eten we 

samen met een groep jongeren tussen 17-37 jaar.  
Datum: maandag 20 april 
Tijd:     17.30-19.30 uur 

Kosten: € 3,50 incl. eenvoudige biologische maaltijd  
Info en opgave: roosvandoorn@tele2.nl  

 

CAFE VAN VERDIEPING:  Inge Moll:  'de Kabbala ,de 
schepping van de mens'. 

Datum:      maandag 20 april  
Locatie:      A&A Veenderweg 3,  Bennekom 
Aanvang:    20.00 uur 

Entree:       € 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.                                           
 

FILMDAG: zaterdag 16 mei:  Novecento. 
Informatie en opgave:  via de website.                                                                                                                              
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LUNTEREN 
Vrijzinnig Lunteren 

 
 

 
PAASWEEK: met elkaar hopen we een mooie 

paasweek te hebben: 
9 april Witte Donderdag om 19.30: viering met onze eigen 
voorganger Esseldien Wennink. 

10 april Goede Vrijdag om 19.30 uur: viering georganiseerd door 
onze leden Marieke van Es en Wilna Zonneveld. 

12 april 1e paasdag 10.30 uur: paasviering met Rabbijn Marianne 
van Praag. Hoe bijzonder, zo’n echte christelijke gedenkdag 
geleid door een joodse rabbijn. Marianne L. van Praag (1956) 

haalde in 2008 haar semicha van de rabbijnenopleiding aan het 
Levisson Instituut. Sinds de installatiedienst op 12 juni 2012 is 

zij rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Beth Jehoeda 
in Den Haag. Zie ook https://www.ljgdenhaag.nl/ 
 

INTERCULTURELE ONTMOETING: aan het programma wordt 
nog gewerkt. Dat verschijnt tegen die tijd op de website. 

Informatie bij Marieke van Es en Jan Dirk van de Voort. 
 
Datum: zondag 19 april 

Tijd:  10.30 – 11.30 uur 
Kosten: niet-leden €5,- 
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RENKUM 
Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum   
    

 
 

 
 

 

 

MEDITATIEVE DANS: we dansen meestal aan de hand van een 
gebed, tekst of gedicht waaraan de verschillende dansen 

gekoppeld worden. De ene dans brengt je meer naar buiten, de 
andere dans meer naar binnen. Deze maand zal dit de tekst zijn: 
‘Jouw hand helpt mij op te staan, jouw voet helpt mij verder 

gaan en in jou klopt het hart van mijn bestaan’. Het is een lied 
van Jan - Willem van de Velde. Door middel van de muziek en de 

dans mogen we misschien, al is het soms even, die ‘Jou’ op het 
spoor komen en ervaren.  
Goede Vrijdag is er een dansmorgen met een speciaal 

programma.  
 

Data:  elke vrijdag in april 
Tijd:  10.00 - 11.15 uur 
Plaats: Rijnkapel 
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RHENEN 
De Vlam 

 
 

 
 

LET OP! 
Bij De Vlam worden vanaf april t/m juli werkzaamheden door de 
gemeente uitgevoerd. Parkeren kan dan waarschijnlijk niet 

vlakbij de Vlam, maar wel in de straten in de buurt. 
  

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt 
voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook 
tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook 

iemand anders van de lijst bellen. 
 

 

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk voor 1 mei 2020 
zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: 
h.vierkant@hetnet. 
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VEENENDAAL 
Het venster 
 

MEDEDELINGEN  
Vanwege de coronacrisis gaan alle 

activiteiten in Het Venster niet door.  
Het Venster blijft minimaal gesloten tot 1 juni. 

Wellicht zullen enkele activiteiten digitaal te volgen zijn. 
Hou onze website in de gaten! 
 

Op zondag 5 april neemt het koor ‘Songs from the 
Heart’ ons (DIGITAAL?) mee op een muzikale reis door allerlei 

culturen en tradities, op zoek naar het Licht. Er worden 
verstillende en uitbundige liederen gezongen, zoals altijd vanuit 
het hart. Meezingen mag!   

'Songs from the Heart' is 2017 van start gegaan en is uitgegroeid 
tot een gezellig koor voor mannen en vrouwen uit Veenendaal en 

verre omgeving. Er worden vrolijke, mooie en inspirerende 
liederen gezongen over het leven, liefde, vrede en licht uit vele 
culturen en tradities, liederen die mogen raken. Het koor biedt 

een plek om elkaar te ontmoeten en te bekrachtigen.  
Op zondag 26 april zullen Henk Harmsen en 

Martin Schuitemaker (Egt HeMa) de zondagmorgen hopelijk 
DIGITAAL invullen op hun zo bijzondere eigen wijze. De 
afgelopen keren werden we aangenaam verrast door hun 

zelfgemaakte filmpjes met vrijzinnige en filosofische dialogen 
tussen Beer en Pop en het moet wel raar lopen als zij ook op 

deze zondagmorgen niet weer ten tonele verschijnen!   
Ook de contactochtenden gaan i.v.m. de coronacrisis niet 

door. Het Venster blijft gesloten tot 1 juni. Informatie bij Wil 

Gouda, tel. 0318-820357.  
         

Meer en actuele informatie 
lees onze maandelijkse Vensternieuwsbrief, ook te lezen via 

www.hetvensterveenendaal.nl 

  

https://www.anadya.nl/songs-from-the-heart
https://www.anadya.nl/songs-from-the-heart
https://www.x-liedjes.nl/EgtHeMa/
http://www.hetvensterveenendaal.nl/
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WAGENINGEN 
Arboretumkerk 

 
Lentemarkt zondag 5 april 

Op Palmzondag, 5 april, vieren we 
Palmpasen. In de viering vertellen drie 

vrouwen waar ze in geloven en waar ze voor 
staan. De kinderen maken 
Palmpasenstokken en bezoeken later de bewoners in 

Woonzorgcentrum Torckdael. na de viering, is er een lentemarkt. 
Hopelijk in de tuin van de Arboretumkerk en anders binnen. Het 

is een kleinschalige markt met hoofdzakelijk aandacht voor de 
kinderen. Er zijn verschillende kramen met o.a. kinderboeken, 
kinderspeel-goed en kraamcadeautjes. Maar iedereen is welkom 

natuurlijk want er is een koffie/koek/gebakkraam en een kraam 
met heerlijke broodjes. 

Het ‘goede doel’ van deze markt is de toren. Er wordt al enige 
tijd gesproken over een andere bestemming van de toren en de 

opbrengst van deze markt is daarvoor bedoeld. 
Donderdagavond 9 april gedenken we in de Arboretumkerk de 
laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden.  

Op vrijdagavond 10 april klinken in de Arboretumkerk de 
‘Leçons de ténèbres’ van François Couperin (1714). Uitvoerenden 

zijn Janet Mol, - sopraan, Jozien Peters - viola da gamba en Dick 
Meijer – orgel. Dit zijn toonzettingen van de Klaagzangen van 
Jeremia, die vroeger in de drie dagen voor Pasen werden 

uitgevoerd. Het zijn aangrijpende bijbelgedeelten over mensen 
die zich afwenden van het licht en leven in het duister.  

Zaterdagavond 11 april staan we stil bij de betekenis van de 
dood van Jezus. Een meditatieve viering om 19:30 uur. 
zondag 12 april beginnen we met een “paasjubel” voor jong en 

oud! Om half acht in de ochtend ontsteken we in de binnentuin 
van onze kerk het paasvuur en vieren we rond het vuur dat de 

nieuwe dag is aangebroken. We steken de nieuwe paaskaars aan 
bij het vuur. Daarna ontbijten we samen. 
Om 10.00 begint de paasviering. Voorganger is Jeannette den 

Ouden. Iedereen is van harte uitgenodigd. De kinderen zijn 
welkom bij de Kiezeltjes, Kinder- en Tienerkringen. Na de viering 

zijn er eieren die de kinderen ook in de tuin gaan zoeken.  
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ADRESSEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

VRIJZINNIGEN BENNEKOM, DE ONTMOETING           Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom 
                    info@vrijzinnigenbennekom.nl 
                    www.vrijzinnigenbennekom.nl 
                    voorganger: Roos van Doorn Floralaan 41, 6707 HN Wageningen 
                    roosvandoorn@tele2.nl 
 
VRIJZINNIG LUNTEREN, HET WITTE KERKJE Dr.Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren  
                    info@vrijzinniglunteren.nl 
                    www.vrijzinniglunteren.nl 

                    voorganger: Esseldien Wennink 
                    esseldien@planet.nl 
 
GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZINNIG RENKUM,  
                    DE  RIJNKAPEL 

Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum 

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

     jouden@arboretumkerk.nl 

     secretaris@arboretumkerk.nl 

 
 
 
  

mailto:roosvandoorn@tele2.nl
mailto:esseldien@planet.nl
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.vrijzinnigrenkum.nl
mailto:m.a.vanbokhoven@hotmail.com
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/pien@zeetronic.nl
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.devlamrhenen.nl
mailto:secretaris@hetvensterveenendaal.nl
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/www.arboretumkerk.nl
mailto:jouden@arboretumkerk.nl
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/secretaris@arboretumkerk.nl
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UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe 

 

REDACTIE 
 

Liesbeth Wieringa, Kamperfoelielaan 13, 6706 CV  
Wageningen; e-mail: lieswier@me.com  

0317 420010 
 

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

0318 482145 
 

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

leden van de redactie. 
 

Houd U svp aan het protocol voor aanlevering: er is één 

pagina per afdeling beschikbaar voor de ‘algemene 
Eenheid’; elke afdeling kan zelf zijn deel uitbreiden naar 

behoefte. Zo nodig wordt de tekst ingekort. Slechts bij 
uitzondering kan extra ruimte worden gegeven. 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/geertjetimmers@hotmail.com
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