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Zondagen in Het Venster, aanvang 10.00 uur: 
03  Vrije Ruimte met heel veel zingen! 

10  Regiozondag in Wageningen  

(= daarom géén bijeenkomst in Het Venster) 

17  Thema-ontmoeting 

24  Ivo de Jong 

 

Collectes 

03 en 17 voor Het Venster, 24 voor Kerk en Minima. 

Deze maand nog meer in Het Venster 

Contactochtenden op 12 en 26 november, vanaf 10.00 uur 

Noteer vast in de agenda... 

- zondagen december: 01 Songs from the Heart, 08 Monique van Zoest, 15 Laurens ten Kate, 22 Taco 

IJzerman, 24 Irene Hörst, 29 Vrije Ruimte 

******************************************************************************* 

Voorwoord uit Eenheid November 2019 
Als ik nu vanuit mijn kantoor naar buiten kijk, zie ik de bladeren al ronddwarrelen in de wind. Voor mij een 

voorbode voor nog heeeel veel meer bladeren. Achter onze tuin staan namelijk grote eiken en daar komt 

jaarlijks een grote berg blad vanaf.  

Zo ook binnen de vrijzinnigen, overal hoor ik geluiden dat er weer minder leden zijn. Het lijkt bij de 

vrijzinnigen ook wel een beetje herfst.  

Maar wat is erop tegen? Net als de natuur kunnen we deze periode ook gebruiken om ons even terug te 

trekken voor bezinning en zelfonderzoek.  

Tijd voor verandering. Op vele plaatsen in het land en de regio wordt geëxperimenteerd met andersoortige 

activiteiten, een goede zaak. Het gaat erom dat we ons geluid meer en beter laten horen. Daarvoor zullen 

we moeten veranderen en dat valt niet mee.  

Dit alles schrijvende doet het mij denken aan een verhaal, dat ik nogal eens wil gebruiken in mijn werk, dat 

gaat over veranderen. 

De rivier en de woestijn:  

…… Het water stroomt en stroomt en wordt een brede Rivier. De Rivier komt aan de rand van de woestijn. 

De Rivier probeert het Zand over te steken, want aan de andere kant van die onmetelijke vlakte ligt haar 

doel. Maar hoe zij ook probeert, Rivier zakt telkens weg in het Zand. En dan zegt Zand: “Je moet niet zo 

hard willen over mij heen te komen, dat lukt je niet. Kijk maar, je wordt een grote modderpoel. Hoe meer je 

probeert hoe dieper je wegzakt in mij.” En Rivier zegt: “Maar wat moet ik dan doen? Ik moet naar de 

andere kant! Lukt me dat dan nooit?” “Zó niet”, zegt het Zand. “Dat kan alleen als je alles loslaat. Koester je 

in de zon en verdamp. Laat je meevoeren door de wind. Die blaast je over mij heen naar de andere kant.” 

De Rivier antwoordt: “Maar ik wil dezelfde rivier blijven die ik ben.” “Dat kan niet.” Antwoordt het Zand. 

“Als je aan de andere kant wilt komen moet je alsmaar veranderen.”……   (Onbekende bron) 

Is dat niet wat wij ook maar moeten doen? 

Herman de Rijk, Voorzitter Het Venster Veenendaal 
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10 november Regiozondag in Wageningen – Literair  Concert ‘Anne’ 
Als invulling van de regio-zondag 2019 hebben Vrijzinnigen Lunteren en Het Venster Veenendaal Sanne 

Terlouw en het Leonard Ensemble uitgenodigd voor een uitvoering van het literaire concert ‘Anne’.  Zij 

nemen ons op een wonderschone manier mee in het verhaal, de gevoelens en gedachten van Anne 

Zernike. 

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen in de Arboretumkerk, Delhorstpad 6, 6703 BE Wageningen. 

U bent welkom vanaf 09.30 uur. Het concert start om 10.00 uur. NB: In Het Venster is dan geen 

bijeenkomst! 

Het literaire concert ‘Anne’ gaat over het leven van een bijzondere vrouw. 

 Anne Mankes-Zernicke was de eerste vrouwelijke predikante van de Nederlandse Protestanten Bond. 

Behalve dat ze zich met een enorme kracht en doorzettingsvermogen staande wist te houden in een 

kerkelijke wereld die gedomineerd werd door mannen, is ze door haar beminnelijke en krachtige uitstraling 

van groot belang geweest voor de richting waarin de NPB zich in de vorige eeuw heeft ontwikkeld. Een 

richting waarin kunst en cultuur steeds belangrijker werd.  

‘Anne’ is een literair concert van Sanne Terlouw en het Leonard Ensemble. In dit programma worden de 

emoties die het leven van Anne Zernicke oproepen omgeven door muziek van o.a. Franz Schubert, Clara en 

Robert Schumann, Claude Debussy en Maurice Ravel. Muziek en tekst versterken elkaar wederzijds, ze zijn 

verweven en vormen een eenheid. Sanne vertelt en de muziek wordt gespeeld door het Leonard Ensemble, 

dat zijn naam ontleend aan de in 2016 gestorven Leonard Leutscher, pianist en inspirator van het Orion 

Ensemble. Het Leonard Ensemble bestaat uit Pauline Terlouw (viool), Carla Schrijner (cello) en Jan Willem 

Nelleke (piano) 

******************************************************************************* 

MEDEDELINGEN 
Van de bestuurstafel 

Wat klinkt dat toch formeel, ‘van de bestuurstafel’. Die bestaat helemaal niet. Eerlijk gezegd schrijf ik dit 

keer mijn stukje aan de eettafel en kijk ik links van mij uit op onze prachtige tuin in herfstsfeer. De 

verwelkende planten, de langzaam verkleurende eiken achter onze tuin en de vogels die komen 

foerageren. Kortom, laten we het niet spannender maken dan het is. Zo ook alles wat er zich in en om Het 

Venster afspeelt.  

Onze najaars-ALV is net achter de rug.  Als bestuur kozen we er voor om voorafgaande aan de ALV een 

organisatieopstelling met elkaar te doen, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. Met de 

organisatieopstelling wilden we ontdekken welke krachten onze kleine vereniging in zich herbergt. (Voor 

degenen die niet weten wat zo’n opstelling inhoudt: als je op internet zoekt op ‘familieopstellingen’, kun je 

er meer over lezen). Zonder op details in te gaan, kan ik alleen maar bewonderend zeggen: ‘Wat een 

enorme diversiteit aan talenten en krachten lopen er toch rond bij ons in Het Venster’. De vraag is wel: hoe 

kunnen we deze krachten nog beter benutten zonder mensen extra te belasten? Het feit dat we een kleine 

en ambitieuze club vormen vraagt van ieder van ons om keuzes te maken en onze inzet daar te gebruiken 

waar we goed in zijn en er vooral ook energie van te krijgen. Als we op deze manier allemaal een (kleine) 

bijdrage leveren aan onze doelstellingen, krijgen we ongekend veel voor elkaar. Dat laten we telkens weer 

zien en horen! 

Als voorbeeld van dingen doen waar je blij van wordt (en anderen ook) is dat Marieke de Vries zich 

beschikbaar heeft gesteld als bestuurslid. Zij wil graag haar energie daarvoor inzetten. De ALV heeft haar 

dan ook unaniem verkozen. We zijn blij om samen met Marieke onze energie te bundelen. Welkom! 



HET VENSTER  -   EENHEID/NIEUWSBRIEF  NOVEMBER 2019 
(papieren versie voor leden/donateurs zonder internet) 

____________________________________________________________ 

-Pagina 3- 
 

Als afsluiting van de ALV vertelde ik het onderstaande verhaaltje: 

‘Toen ik jong was, wilde ik de wereld veranderen. Ik vond dit heel moeilijk. En dus probeerde ik mijn land te 

veranderen. Toen ik er achter kwam dat ik mijn land niet kon veranderen, begon ik me te richten op mijn 

stad. Ik kon als man mijn stad echter niet veranderen. Dus probeerde ik mijn familie te veranderen. Nu, als 

een oude man, realiseer ik me dat er maar één ding is wat ik echt kan veranderen: mezelf. 

Toen realiseerde ik me opeens dat ik, als ik lang geleden had geweten dat ik alleen mezelf maar hoefde te 

veranderen, een verschil had kunnen maken voor mijn familie. Mijn familie en ik hadden dan een verschil 

kunnen maken voor onze stad. En de mensen in onze stad hadden het hele land kunnen bereiken. Zo had 

de hele wereld er wel eens anders uit kunnen zien…’ 

Hartelijke groet, Herman de Rijk, voorzitter 

*************************************************************************** 

Nieuw bestuurslid in Het Venster  

Nadat Marieke de Vries zich beschikbaar had gesteld om in het bestuur mee te gaan draaien , werd zij in de 

ALV van 18 oktober j.l. met unanieme stemmen gekozen als algemeen bestuurslid.  

Vacature Bloemencommissie 

Agnes Colijn heeft aangegeven per november te willen stoppen met de bloemencommissie, die dan nog 

slechts uit 3 leden bestaat. Wie komt het team versterken en/of wil dit coördineren? 

Vacature PR-commissie 

Rinie van der Leer heeft aangegeven als coördinator van de PR per 1 januari 2020 te willen stoppen. Wel 

blijft zij de website en de nieuwsbrieven onderhouden. Wie lijkt het leuk om de vacature van coördinator 

(o.a. voor PR-contacten met de regio) op zich te nemen? 

Raad van Toezicht Seniorenhuisvesting 

Marijke Vrijs heeft haar functie (als afgevaardigde van Het Venster) in de Raad van Toezicht aan Jos Somsen 

overgedragen. 

******************************************************************************* 

Contactochtenden 

Elke even week is er op dinsdagochtend gelegenheid elkaar te ontmoeten in Het Venster van 10:00 – 11:30 

uur, deze maand op 12 en 26 november. Meestal praten we gezellig met elkaar onder het genot van koffie 

of thee. Soms is er een thema waarover we met elkaar van gedachten wisselen, en minimaal 1 x per jaar 

wordt er een gezamenlijk uitstapje georganiseerd. Informatie bij Wil Gouda. 

******************************************************************************* 

Aanbevolen 

Ben je ook enthousiast over een boek, een film, een CD, een evenement of iets anders?  

Stuur je aanbeveling in d.m.v. een korte beschrijving (en evt. een foto), naar de 

redactie: prcommissie@hetvensterveenendaal.nl 

******************************************************************************* 

Lopende activiteiten in Het Venster 
- Contactochtenden - in de even weken op dinsdagmorgen, iedereen welkom 

- WayUp Yoga, diverse dagdelen, niet in de schoolvakanties 

- Sacred Dance, op vrijdagmorgen van oktober t/m december - inschrijving gesloten 

******************************************************************************* 
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Activiteiten in de regio 
Rijnkapel Amerongen: 

- 17 nov: lezing 'Omarm jezelf' door Tom Roumen, 10.30 - 12.00 uur, entree € 8,50 

- 21 nov: klankbelevingsconcert door ‘Witte wind’, 20:00 – 21:30 uur,  

            (€ 15,-- aanmelden verplicht: info@wittewind.com o.v.v. klankconcert Rijnkapel) 

Vrijzinigen Doorn: 

- 3 november, 16.00 uur: Boom aan levend water: Tien Psalmen en een Requiem 

op teksten van Huub Oosterhuis, Johanneskerk, Rijksstraatweg 78, Leersum. 

- 5 nov: 20.00 uur: Lezing door drs. Bert Cozijnsen over Leven met verlies en rouw 

 

Zondagen in de regio Zuid-Veluwe/Vallei:  
Zondag 3 november:  

Bennekom 10:30 Roos van Doorn met Cantorij 

Lunteren 10:30 Klaske Heida 

Renkum 10:00 Hans Siemerink 

Rhenen  10:30 Mandala maken door Monique Coenraats 

Veenendaal 10:00 Vrije Ruimte met het zingen van X-liedjes 

Wageningen 10:00 Machteld van Woerden 

Zondag 10 november:  

Bennekom 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Lunteren 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Renkum 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Rhenen  10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN                                   

Veenendaal 10:00 REGIOZONDAG IN WAGENINGEN 

Wageningen 10:00 REGIOZONDAG,  

oppas en kinderkringen 

Zondag 17 november:  

Bennekom 10:30 Jeannette den Ouden 

Lunteren 10:30 - 

Renkum 10:00 Joleen Kieneker 

Rhenen  10:30 Lezing Harm Knoop: ‘Alleen met mijzelf of met mijzelf samen? 

Veenendaal 10:00 Thema-ontmoeting 

Wageningen 10:00 Rachelle van Andel 

Zondag 24 november: 

Bennekom 10:30 Roos van Doorn; Herdenking gestorvenen 

Lunteren 10:30 Esseldien Wennink 

Renkum 10:00 Mignon van Bokhoven. Laatste zondag kerkelijk jaar 

Rhenen  10:30 Monique van Zoest 

Veenendaal 10:00 Ivo de Jong 

Wageningen 10:00 Jeannette den Ouden;  Gedachtenisviering 


