VOORWOORD
U treft hier het programma aan van de Geloofsgemeenschap Vrijzinnig
Renkum die in 1882 opgericht werd als afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond. Tegenwoordig is de naam daarvan "Vrijzinnigen Nederland".
Het is een landelijk verband van lokale open religieuze gemeenschappen.
We proberen een "thuis" te bieden aan mensen die zoeken naar een
vrijzinnige of anders gezegd niet dogmatische geloofsbeleving. Het vraagt
om vertrouwen, tolerantie, inzet, openheid en geduld om een ieder ruimte
te geven op zijn en haar zoektocht naar de voor hem en haar juiste weg en
roept op tot leven zoals we bedoeld zijn.
Deze bijzondere spirituele weg kan je inzicht in het geheim van je wezen
geven en zal je kunnen verbinden met anderen en daarmee tot de Ander,
tot God.
Er is een aantal leden, de groep "Hoe nu verder", bezig om na te denken
over de toekomst van onze kleine geloofsgemeenschap. Daarom is er
ruimte in het programma om nieuwe initiatieven te ontplooien. De Stiltekring eens per maand is zo’n een nieuw initiatief. Soms kunnen we ons in
de stilte verbonden en opgenomen voelen in het grote geheel. Verderop
kunt u hier meer over lezen.
Voel je welkom!
Margreet Spijker-van der Laan, voorzitter
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ACTIVITEITEN
ZONDAGSE VIERINGEN: iedere zondag 10.00 uur
Iedere zondag wordt er een
Als Marrie van Leeuwen voorgaat
viering gehouden in de Rijnkapel, is er in 2018 op de dinsdagmiddag
ons kerkje aan de Utrechtseweg 119 daarvóór de mogelijkheid om met
te Renkum, aanvang om 10.00 uur.
haar de teksten die 's zondags
Aan het begin worden mede- gelezen worden te bespreken en
delingen gedaan door een bestuurs- van commentaar en vragen te voorlid; na een moment van stilte begint zien. Zie de Agenda in het midden
de eigenlijke viering.
van dit boekje voor welke dinsOngeveer eens per maand (en in dagen dat geldt. Op deze manier
sommige maanden vaker) gaat onze hoopt Marrie de betrokkenheid bij
eigen voorganger ds. Marrie van de vieringen te vergroten.
Leeuwen voor; de overige vieringen
Een overzicht van alle vieringen
worden geleid door gastvoor- met de namen van de voorgangers
gangers. Af en toe wordt een viering vindt u op de laatste pagina’s van
voorbereid en verzorgd door dit boekje.
"gewone" leden.
In elke viering is er één collecte
Op de laatste zondag van het voor goede doelen. Voor gebruikers
kerkelijk jaar, zondag 26 november, van hoortoestellen is in de Rijnkapel
worden traditiegetrouw die leden een ringleiding aanwezig. Na iedere
en begunstigers herdacht, die het viering is er gelegenheid om na te
afgelopen jaar zijn overleden.
praten en samen een kopje koffie of
thee te drinken.
MEDITATIEF DANSEN (Sacrale dans): vanaf 8 september iedere vrijdag
10.00 uur
Sacrale dans is een vorm van gieuze muziek zoals Taizé-liederen,
meditatieve dans. Het biedt de maar ook van volks- en klassieke
mogelijkheid lichaam, ziel en geest muziek. De nadruk ligt op het met
met elkaar in harmonie te brengen. volledige aandacht in beweging zijn,
Onder sacraal kun je verstaan: niet op technische perfectie.
"helend". Het kan niet alleen een Daarom kan iedereen die kan lopen,
plezierige, maar ook een diepe bele- meedoen met deze vorm van
venis zijn die aansluit bij religieuze meditatie.
wortels van onze cultuur. In alle
Er wordt elke vrijdagochtend van
tijden heeft de mens gedanst om 10.00 tot 11.15 uur gedanst, met
binnen- en buitenwereld, hemel en uitzondering van de vakanties.
aarde met elkaar te verbinden.
De kosten bedragen € 3,- tot € 5,De betrekkelijk eenvoudige passen per keer. Na afloop kan thee of
bieden een afwisseling van inkeer koffie worden gedronken.
en ontmoeting. Voor de muziek
In december is er een speciale
wordt gebruik gemaakt van reli- bijeenkomst: het "Lichtfeest". De
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datum wordt via Eenheid en de
website bekend gemaakt. De
dansochtenden worden geleid door

Margreet Spijker - van der Laan.
Inlichtingen: 0317 313 905.

STILTEKRING: dinsdagen 12 september, 10 oktober, 14 november, 12
december, 16 januari, 13 februari, 27 maart, 10 april en 15 mei 12.00 12.30 uur
Hoe kun je bijdragen aan een gebed of gedicht wordt toegelicht.
betere wereld? Een mogelijkheid is Daarna gaan we de stilte in.
mediteren. Je kunt dat in je eentje
De eerste bijeenkomst o.l.v.
doen of met anderen. Als er meer Margreet Spijker is op dinsdag 12
mensen in een cirkel samenkomen september van 12.00 – 12.30 uur.
zal het krachtveld in positieve zin Het thema is dan "Vrede" omdat de
groter worden.
vredesweek in september plaatsWij komen bij elkaar omdat het vindt.
toch mogelijk moet zijn een betere
De andere data treft u hierboven
wereld na te laten voor volgende aan; het thema wordt aangegeneraties. Iedere maand is er een kondigd in Eenheid en op de webthema dat door een korte tekst, site. Er zullen iedere keer andere
begeleiders zijn.
KOFFIE MET THEMA: dinsdag 19 september, woensdag 1 november,
donderdag 23 november, dinsdag 9 januari, woensdag 7 februari en
donderdag 8 maart 10.00 uur
Op 19 september zingen we met alles omvattende eenheid. We
Henk Spijker liederen van Huub ontlenen onze identiteit aan wat eiOosterhuis uit het Liedboek.
genlijk verschijnselen in het beOp 1 november vertelt Niek wustzijn zijn. Wat is onze werkelijke
Dekker over Satsang. Het woord identiteit? Tijdens Satsang onderSatsang komt uit de Hindoeïstische zoeken we dat.
traditie en betekent "Samen Zijn in
Vragen als: waar liggen onze
Waarheid".
identificaties en aannames? Welke
Uitgangspunt is het inzicht dat aan geconditioneerdheden
weerhoualle
verscheidenheid
in
de den ons om te zien (in) wie wij
schepping een onderliggend veld werkelijk zijn? Hoe herkennen we
van bewustzijn ten grondslag ligt, het non-duale bewustzijn in ons
een verenigend veld dat ons leven?
allemaal verbindt. Je zou het het
De laatste decennia is er in Europa
non-duale
bewustzijn
kunnen en Amerika een opleving van deze
noemen.
visie en benadering van de
Onze gedachten, gevoelens, voor- werkelijkheid. Er is een grootschalig
en afkeuren, ideeën, enz. komen op verlangen om (weer) in (bewust)
in dat non-duale bewustzijn, de
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contact te zijn met dit onderliggend
veld.
Diverse auteurs, waaronder Eckhart Tolle met zijn wereldwijde
bestseller "De Kracht van het Nu",
waarin hij ook praktische handreikingen geeft, dragen hier hun
steentje toe bij.
Deze koffieochtend is een kennismaking en staat in het teken van
Zelfonderzoek en kan tot meer

inzicht en meer innerlijke vrijheid
leiden.
Op 23 november laat Marianne
van der Laan een aantal van haar
schilderijen zien en vertelt hoe deze
zijn ontstaan. U mag zelf ook zeggen
wat u er in ziet of wat u opvalt.
Henk Spijker zal improviseren n.a.v.
de schilderijen tijdens het "kijken".
De onderwerpen in 2018 worden
aangekondigd op de website en in
Eenheid.

TUINGROEP: iedere derde woensdag van de maand, van 9.30 tot ca. 12.00
uur, met op 25 oktober een "Vaste plantenochtend", op 9 mei een "Wiedochtend" en de Open Tuindag op 16 mei
Onze kerktuin kent een ecologisch koffie, gezelligheid en lekker
beheer. Langzaamaan wordt de tuin werken. Get Karssenberg coördimooier en harmonieuzer. Er zijn neert de werkzaamheden.
smalle paadjes door de tuin en twee
Ook dit jaar is er weer een extra
tuinbanken, een grasveldje, een "Vaste - plantenochtend" op woenstuinbeeld, een grintcirkel om met dag 25 oktober 2017, dus de woenseen groepje buiten te zitten en er dag na de normale Tuinochtend in
zijn vooral ook veel verschillende oktober. Deze ochtend is speciaal
soorten bomen.
bedoeld om de vaste planten te
Alles met het oog erop dat onze verplanten en goed bij elkaar te
kerk niet alleen van binnen, maar zetten.
ook in de tuin eromheen een
We plannen ook weer een extra
inspirerende plek mag zijn.
"Wiedochtend" om de tuin voor te
Tijdens de Tuinochtenden wordt bereiden voor de week daarna: de
er gewerkt aan het netjes houden Open Tuindag op 16 mei 2018. Voor
van het grint, maar ook in de beide ochtenden gelden dezelfde
plantentuin "aan de andere kant tijden als bij een gewone Tuinvan de buxushaag". Het zijn leven- ochtend en het is minstens even
dige ochtenden, met gesprek, gezellig!

POËZIEKRING: dinsdag 26 september
en op de website
Ook dit jaar komen we bij elkaar
om samen gedichten te lezen. Naar
aanleiding van een thema kiest
iedere deelnemer een gedicht, leest
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14.00 uur; verdere data in Eenheid
dit twee keer voor en vertelt waarom zij of hij dit gekozen heeft. Er
ontstaan dan veelal spontaan
boeiende gesprekken. Het thema

wordt in Eenheid en op de website
aangekondigd.

Contactpersoon is Henk Spijker,
tel: 0317 313 905.

ALGEMENE LEDENVERGADERING: woensdag 8 november 15.00 uur
Eenmaal per jaar wordt er een
Naast
vaste
punten
zoals
bijeenkomst belegd om samen te jaarverslag, financieel verslag en
praten over het reilen en zeilen van bestuurssamenstelling kunnen er
onze vereniging.
ook speciale punten aan de orde
komen.
SCHRIJVEN VOOR AMNESTY INTERNATIONAL: zondag 10 december
11.30 uur
Elk jaar op 10 december begint de gevangen gezet zijn omdat ze voor
schrijfmarathon voor Amnesty. Dan hun mening uitkwamen.
schrijven mensen verspreid over de
Die brieven blijken een enorme
hele wereld in bibliotheken, bron van steun en hoop. Ook
scholen, buurthuizen en kerken dragen ze vaak bij aan (vervroegde)
voor mensen die zijn gemarteld om vrijlating van gevangenen.
wat ze geloven, die gediscrimineerd
Wij schrijven mee op zondag 10
worden om wie ze zijn, die december na de dienst. Schrijft u
ook mee? Materiaal is aanwezig.
FILMAVONDEN: donderdagen 30 november en 22 februari 19.30 uur
Evenals vorig jaar worden de
De titels zijn nog niet bekend,
filmavonden samen met Vrijzin- maar worden in Eenheid en op de
nigen Bennekom georganiseerd. Er website vermeld, samen met een
worden films gekozen die te maken korte beschrijving.
hebben met het gedachtegoed
Met het oog op de kosten, zoals
binnen de geloofsgemeenschap. In die voor het recht van vertoning,
een inleiding wordt het onderwerp wordt een bijdrage van € 4,- per
kort toegelicht en na afloop is er kijker gevraagd.
een nabespreking.

JAARLIJKSE MAALTIJD: vrijdag 26 januari 18.00 uur
Net als voorgaande jaren genieNadere details over de invulling
ten we samen van een eenvoudige worden in Eenheid en op de website
maaltijd.
bekendgemaakt.

5

TERUG - EN VOORUITBLIK JAARPROGRAMMA:
We houden een bijeenkomst om volgende seizoen. Ieders inbreng is
het lopende programma te evalu- welkom!
eren en ideeën op te doen voor het
U kunt in de Eenheid en op de
website lezen, wanneer.
SPIRITUALITIET ALS LEVENSKUNST (Regiodag): zaterdag 14 april 10.30 uur
Deze dag staan we stil bij de vraag voor het inbouwen van spiritualiteit
wat spiritualiteit is en wat die in ons in je dagelijks leven.
leven kan betekenen.
’s Middags is er gelegenheid om
Het woord wordt vandaag de dag aan de hand van een of meer
te pas en te onpas gebruikt en lijkt oefeningen te ervaren wat spirituaan ernstige inflatie onderhevig. aliteit in ons leven kan betekenen.
Hein Stufkens omschrijft spiri- En er zal ook af en toe wel een lied
tualiteit als levenskunst. Onder klinken…..
levenskunst verstaan veel mensen:
het vermogen om niet te zwaar aan
Dagprogramma:
de dingen te tillen, te pakken wat je
10.30 – 12.30 Inleiding en gesprek
pakken kunt en je op een prettige
12.30 Lunch
en zo comfortabel mogelijke manier
13.30 – 16.00 workshop
door het leven heen te slaan. Hoort
een terrasje bij en een vakantie in
Hein Stufkens (1947) is filosoof,
de zon…. Niks mis mee natuurlijk.
spreker, schrijver en dichter. Van
Maar is dat het leven waar we als zijn hand verschenen zo’n dertig
mens toe geroepen zijn? Voedt het boeken: beschouwend werk, roook de ziel? Verstikt het niet de mans en gedichtenbundels. Ook
stem die diep in ons oproept tot werkte hij mee aan tal van TV- en
leven "zoals we bedoeld zijn"?
radioprogramma’s
op
levensDe christelijke en vele andere beschouwelijk gebied. Sinds 2001
spirituele tradities ontwikkelden in woont en werkt hij in Cadzand,
de loop der eeuwen een scala aan waar hij samen met zijn vrouw
oefeningen en inzichten waarmee Brigitte Stufkens-Geerlings het franwe een ander soort levenskunst ciscaans georiënteerde bezinningskunnen ontwikkelen: een levens- en cursuscentrum "La Cordelle"
kunst die ons bevrijdt van onze stichtte.
gehechtheden en onze egoBehalve door de Jungiaanse psychgerichtheid, en die ons helpt uit te ologie en de westerse christelijke
groeien tot eenvoudige, wijze en mystiek en gnosis is hij geïnspireerd
liefdevolle mensen.
door de wereld van het zenTijdens zijn inleiding in de ochtend boeddhisme. Hij schreef onder
vertelt Hein Stufkens over zijn eigen meer: "Spiritualiteit als levenskunst"
bronnen en geeft hij handvatten en "De Grondwet voor Geluk".
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Voor informatie over activiteiten
en publicaties: www.lacordelle.nl.
De dag wordt gehouden bij Vrijzinnig Lunteren, Dr. Kimmijserlaan 28,
Lunteren.
De kosten zijn € 30,- voor leden en
€ 40,- voor niet-leden, inclusief

lunch.
U kunt zich opgeven op één van
onderstaande adressen:
treep@upcmail.nl
g.a.gaikhorst@outlook.com
lennykoster@upcmail.nl
vandervoet-rhenen@planet.nl

MEDITATIEF BIJBELLEZEN: dinsdagen 24 april, 8 en 22 mei 15.00 uur
Deze manier van bijbellezen gens onze indrukken met elkaar te
vraagt een heel persoonlijke delen. Hierdoor kan een geheel
benadering. Het gaat niet om andere manier van omgaan met de
bijbelstudie, tekstkritiek of exegese, bijbel ontstaan die bovendien kan
maar om de vraag: "Hoe word ik leiden tot een grotere verdieping.
persoonlijk aangesproken door deze
De leiding berust bij ds. Jelly
tekst, nu, op dit moment in mijn Hoepman. Wilt u een bijbel meeleven?"
nemen? Het is prettig als we over
Volgens een bepaalde methode, verschillende vertalingen kunnen
zoals die van oudsher in kloosters beschikken. U kunt zich opgeven op
gepraktiseerd wordt (de zgn. Lectio de intekenlijst die vanaf eind maart
Divina), lezen we de tekst een in de hal van de kerk zal hangen
aantal malen en proberen vervol- (maximaal 8 deelnemers).
OPEN TUINDAG MET TERRAS: woensdag 16 mei 9.30 - 16.00 uur.
De Tuingroep nodigt allen uit voor
U kunt genieten van al het moois
de "Open Tuindag met terras". We in de tuin, of gewoon gezellig bijhopen buiten onder de parasol voor praten. Maar wie dat wil kan ook
de kerk te kunnen zitten met een even flink de handen uit de
heerlijke kop koffie met lekkers, een mouwen steken.
goed verzorgde lunch en veel gezelligheid.
WANDELING NA DE VIERING: zondag 27 mei 11.30 uur
Na de viering maken we een
In Eenheid en op de website leest
wandeling die ieder jaar door een u er meer over.
ander (groepje) georganiseerd
wordt.
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PROGRAMMAOVERZICHT VRIJZINNIG RENKUM 2017 - 2018
september
8 Meditatieve dans - 10.00 uur
vanaf deze datum elke vrijdag
12 Stiltekring - 12.00 uur
19 Koffie met thema - 10.00 uur
20 Tuingroep - 9.30 uur
26 Poëziekring: eerste bijeenkomst - 14.00 uur
voor verdere data zie Eenheid of www.vrijzinnigrenkum.nl
oktober
10 Stiltekring - 12.00 uur
18 Tuingroep - 9.30 uur
25 Tuingroep: Vaste - plantenochtend - 9.30 uur
november
1 Koffie met thema - 10.00 uur
8 Algemene ledenvergadering - 15.00 uur
12 Regiozondag in Oosterbeek - 10.00 uur
14 Stiltekring - 12.00 uur
15 Tuingroep - 9.30 uur
23 Koffie met thema - 10.00 uur
30 Film in Bennekom i.s.m. Vrijzinnig Renkum 19.30 uur
december
10 Schrijven voor Amnesty International - 11.30 uur
12 Stiltekring - 12.00 uur
20 Tuingroep - 9.30 uur
januari
9 Koffie met thema - 10.00 uur
16 Stiltekring - 12.00 uur
17 Tuingroep - 9.30 uur
23 Voorbereiding viering a.s. zondag - 14.30 uur
26 Jaarlijkse maaltijd - 18.00 uur
februari
7 Koffie met thema - 10.00 uur
13 Stiltekring - 12.00 uur
20 Voorbereiding viering a.s. zondag - 14.30 uur
21 Tuingroep - 9.30 uur
22 Film in Renkum - 19.30 uur; i.s.m. Vrijzinnigen Bennekom
maart
8 Koffie met thema - 10.00 uur
13 Voorbereiding viering a.s. zondag - 14.30 uur
21 Tuingroep - 9.30 uur
27 Stiltekring - 12.00 uur
8

april
10 Stiltekring - 12.00 uur
14 Regiodag "Spiritualiteit als levenskunst" met Hein Stufkens - 10.30 uur
in Lunteren
17 Voorbereiding viering a.s. zondag - 14.30 uur
18 Tuingroep - 9.30 uur
24 Meditatief Bijbellezen - 15.00 uur
mei
4
8
9
15
16
22
27

Herdenkingsdienst Ned. Herv. kerk Renkum - 19.00 uur
Meditatief Bijbellezen - 15.00 uur
Tuingroep: extra wiedochtend - 9.30 uur
Stiltekring - 12.00 uur
Open Tuindag met terras - 9.30 - 16.00 uur
Meditatief Bijbellezen - 15.00 uur
Wandeling na de viering - ca. 11.30 uur

juni
19 Voorbereiding viering a.s. zondag - 14.30 uur
20 Tuingroep - 9.30 uur
juli
10 Voorbereiding viering a.s. zondag - 14.30 uur
18 Tuingroep - 9.30 uur
augustus
15 Tuingroep - 9.30 uur

LEERHUIS OOSTERBEEK: 10 dinsdagavonden om 20.00 uur in de Vredenbergkerk, Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Dit seizoen is het thema: “Wat
Inlichtingen: Mw.R.M.C.Enklaar kregen wij mee? – Maak de aar- Cooymans, Van Wassenaerweg 17,
de leefbaar”. Onder deskundige lei- 6862 ZC Oosterbeek, 026 3335770.
ding (inleiders van allerlei gezindtes) Zie voor meer details:
lernen over wat in de Bijbel en de raadvankerkenoosterbeek.tk/
heilige boeken staat.
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INFORMATIE OVER VRIJZINNIG RENKUM
De Geloofsgemeenschap Vrijzinnig is verantwoordelijk voor de pasRenkum is een vereniging, aange- torale zorg. Wijkhoofden vormen de
sloten bij de landelijke organisatie schakel tussen voorganger en
Vrijzinnigen Nederland, gevestigd te bestuur enerzijds en de leden
Amersfoort (www.vrijzinnigen.nl).
anderzijds.
De verantwoording voor de dageIn de volgende paragrafen wordt
lijkse gang van zaken berust bij het iets uitgebreider ingegaan op de
bestuur; de (parttime) voorganger organisatie van de afdeling.
verzorgt een aantal kerkdiensten en
Bestuur
Het bestuur van de afdeling komt
ongeveer eenmaal per maand
bijeen en is de eerst verantwoordelijke voor alle activiteiten
van de afdeling. Een bestuurslid

wordt voor 3 jaar gekozen en is eenmaal herkiesbaar. Voor de samenstelling van het bestuur zie de binnenzijde van de voorpagina van dit
boekje.

Leden en begunstigers
Personen die zich opgeven als lid
zijn medeverantwoordelijk voor het
beleid van de vereniging en hebben
stemrecht op de ledenvergadering.
Begunstigers zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en
hebben geen stemrecht op de
ledenvergadering.
Leden en begunstigers kunnen
gebruik maken van alle activiteiten
die door de geloofsgemeenschap
georganiseerd worden.
Leden en begunstigers zijn
automatisch lid van de landelijke
vereniging Vrijzinnigen Nederland.
Nieuwe leden en begunstigers
kunnen zich aanmelden via het
secretariaat (Roos Kwakernaak,
rooskwakernaak@hotmail.com of
026-3334059).
Geloofsgemeenschap
Vrijzinnig
Renkum (GVR) ontvangt geen
subsidies. De afdeling is dus
afhankelijk van de bijdrage van

leden of begunstigers. Hiervan
moeten een aantal posten worden
betaald.
De minimum vrijwillige bijdrage
voor lid of begunstiger is € 5,- per
maand oftewel € 60,- per jaar. Dit
zijn de vaste kosten die de afdeling
voor een lid/ begunstiger heeft.
GVR is dit bedrag kwijt voor het
maandblad "Eenheid" waarin de
leden en begunstigers op de hoogte
worden gehouden van het nieuws
van de 8 Vrijzinnige gemeenten in
de regio Zuid Veluwe Vallei. Tevens
betaalt de afdeling een jaarlijkse
afdracht aan Vrijzinnigen Nederland.
De meeste kosten zijn niet in
bovenstaand bedrag meegerekend
zoals exploitatie en onderhoud van
het kerkgebouw, verwarming en
verlichting, de georganiseerde activiteiten en de kosten van voorganger en gastpredikanten. De
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totale kosten om de afdeling te
laten functioneren zijn gemiddeld
ongeveer € 275, - per persoon per
jaar.
Het verenigingsjaar van Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum
loopt van 1 september tot en met
31 augustus.

De rekeningnummers waarop de
bijdragen kunnen worden overgemaakt staan op de binnenzijde
van de voorpagina.
Financiële bijdragen aan GVR zijn
fiscaal aftrekbaar.

Wijkhoofden
De afdeling is opgedeeld in wijken.
Elke wijk kent een contactpersoon,
het zgn. wijkhoofd, die het contact
met de leden en begunstigers in
zijn/haar wijk onderhoudt. Wijkhoofden hebben een signalerende
en ondersteunende functie. Elk jaar

komen de wijkhoofden een keer
bijeen. Bij die gelegenheid wisselen
ze ervaringen uit en wordt vaak een
spreker uitgenodigd.
De coördinator is Rietje Buntjer,
tel. 0317 314 519.

Diensten en commissies
Vrijzinnig Renkum heeft een groot
aantal commissies en "diensten" die
hun bijdrage leveren aan het goed
functioneren van de afdeling:
* Bloemendienst - het verzorgen
van de bloemen voor de vieringen.
* Ontvangstdienst - het welkom
heten van de kerkgangers.
* Koffiedienst - het zorgen voor de
koffie na de viering.
* Inkoop - het bijhouden en aanvullen van de voorraad koffie, thee e.d.
in de keuken: Jenny de Zwart.
* Tuingroep - het verzorgen en bijhouden van de tuin rond de Rijnkapel. Iedere derde woensdag van
de maand o.l.v. Get Karssenberg.
* Organisten - tijdens de kerkdiensten worden het orgel en de piano
bespeeld door één van de drie

organisten van de afdeling, t.w.
Tanja Taale, Henk Spijker en
Bernard Buntjer.
* Preekbeurten - het contact met
gastpredikanten en bijbehorende
administratie wordt verzorgd door
Frits Muller (tot 1 januari 2018).
* Eenheid: - de administratie en
distributie van dit blad wordt verzorgd door Jolanthe Harssema, de
kopij voor de afdeling verzorgt
Jenny de Zwart.
* Inzamelen van producten voor de
Voedselbank: Francisca Krijnen.
Mocht u aan één van deze
commissies/diensten willen meewerken dan is uw hulp zeer welkom.
U kunt zich bij een van de bestuursleden aanmelden.
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Autodienst
Mensen die een viering bij willen
wonen en die geen beschikking
hebben over eigen vervoer, kunnen
een beroep doen op de autodienst.
In Eenheid staat vermeld wie er

gebeld kan worden (graag vóór
zaterdag 18.00 uur). Bij geen gehoor
kan er contact worden opgenomen
met één van de bestuursleden.

Boekenplank:
Achter in de kerk is een
boekenkastje waarin boeken staan
die "te koop" zijn. Een vrijwillige
bijdrage t.b.v. Amnesty International is de prijs.

U kunt hier uw boeken kwijt die u
toch niet meer leest. Ze moeten
geschikt zijn voor onze doelgroep.
In de voorbije jaren heeft het al heel
wat opgebracht!

Public relations
PR is het stelselmatig kweken en
onderhouden van begrip tussen een
organisatie en haar publieksgroepen. Daarom besteedt het
bestuur daar ook aandacht aan, niet
alleen via dit boekje en het maandelijkse blad Eenheid.
Omdat we denken dat veel mensen met levensvragen bezig zijn
zonder zich direct aan een kerk te

willen binden en omdat we vinden
dat Vrijzinnig Renkum voor die
mensen iets te bieden kan hebben,
zoeken we ook publiciteit via de
regionale pers en via internet.
Hendrik Harssema verzorgt de
contacten met de pers en redigeert
de website:
www.vrijzinnigrenkum.nl.

Mede-gebruik Rijnkapel
Ons kerkgebouw kan ook gebruikt
worden voor concerten, lezingen,
cursussen en ontvangsten. De
keuken is goed geoutilleerd.
De vergoeding bedraagt voor nietleden € 80,- per dagdeel; €140,voor twee aaneengesloten dagdelen en € 180,- voor drie aaneengesloten dagdelen.

Voor leden worden de prijzen in
onderling overleg vastgesteld.
Hierover en over tarieven voor
bijzondere bijeenkomsten, zoals
huwelijken of uitvaarten, kunt u
informatie inwinnen via
info@vrijzinnigrenkum.nl.
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Stichting Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei
Vrijzinnig Renkum is vertegen- en de Remonstrantse Gemeente
woordigd
in
de
Stichting Oosterbeek.
Vrijzinnigen Zuid - Veluwe - Vallei.
Deze stichting heeft volgens de
De Stichting organiseert zes keer
statuten als doel de bevordering per jaar een kerkdienst met
van het vrijzinnig, spiritueel, vrijzinnige signatuur in "Het Schild",
godsdienstig en maatschappelijk het
centrum
voor
visueel
leven in samenwerking met de bij gehandicapte ouderen in Wolfheze.
haar aangesloten afdelingen en
Ook verzorgt de stichting de bekerken in de regio.
taling van de voorgangers en het
De Stichting wordt gevormd door blad Eenheid.
de afdelingen van de Vrijzinnige
De regiozondag op 12 november
Geloofsgemeenschappen in Ben- en de cursusdag op 14 april zijn het
nekom, Ede, Lunteren, Renkum, resultaat van deze samenwerking.
Rhenen, Veenendaal, Wageningen
Fairtrade
Vrijzinnig Renkum gebruikt al
meer dan 25 jaar producten uit de
Wereldwinkel en schenkt regelmatig aandacht aan de milieu- en

derde-wereld problematiek. Sinds
Pinksteren 2014 mogen we ons ook
officieel Fairtrade Kerk noemen.
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VIERINGEN 2017/2018
Aanvang: 10.00 uur in de Rijnkapel, Utrechtseweg 119, Renkum
Afkortingen: VN = Vrijzinnigen Nederland; PKN = Protestantse Kerken in
Nederland; Re = Remonstranten; Do = Doopsgezinden; RK = Rooms Katholiek

september 2017
3 ds. A. van Lunteren
10 mw. M. van Zoest
17 mw. ds. M. van Leeuwen
24 mw. ds. A.C. Thimm - Stelwagen

VN
VN
PKN
Do

Ezinge (Gr.)
Zetten
Rhenen
Arnhem

oktober
1 mw. M. Visch
8 mw. ds. M. van Leeuwen
15 mw. ds. M. de Klerck - Bets
22 ds. H. Noordeman
29 mw. E. van den Brink

VN
PKN
Re
PKN
VN

Apeldoorn
Rhenen
Elst
Arnhem
Wageningen

PKN

Rhenen

Do
PKN

Arnhem
Rhenen

december
3 mw. ds. M. van Leeuwen
10 mw. R. van Doorn
17 ds. H. Noordeman
25 mw. ds. M. van Leeuwen
Kerstmis
31 nog niet bekend

PKN
VN
PKN
PKN

Rhenen
Wageningen
Arnhem
Rhenen

januari 2018
7 mw. I. Hörst
14 ds. H. Noordeman
21 mw. L. van Laar
28 mw. ds. M. van Leeuwen

VN
PKN
VN
PKN

Ede
Arnhem
Nijmegen
Rhenen

februari
4 mw. I van de Kuil
11 mw. ds. M. Fernhout
18 dr. H. Siemerink
25 mw. ds. M. van Leeuwen

VN
Re
RK
PKN

Bilthoven
Arnhem
Beuningen
Rhenen

november
5 mw. ds. M. van Leeuwen
12 regiozondag in Oosterbeek
19 ds. P. Thimm
26 mw. ds. M. van Leeuwen
herdenking overledenen
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maart
4 mw. M Visch
11 mw. M. van Zoest
18 mw. ds. M. van Leeuwen
25 mw. J. Kieneker
29 mw. ds. M. van Leeuwen
Witte donderdag
april
1 mw. ds. M. van Leeuwen
Pasen
8 mw. L. Spelberg
15 ds. A. van Lunteren
22 mw. ds. M. van Leeuwen
29 ds. H. Knoop
mei
6 dr. P. Nissen
13 mw. E. de Lange
20 mw. ds. M. van Leeuwen
Pinksteren
27 mw. ds. A.C. Thimm - Stelwagen

VN
VN
PKN
VN
PKN

Apeldoorn
Zetten
Rhenen
St. Hubert
Rhenen

PKN

Rhenen

VN
VN
PKN
VN

Bilthoven
Ezinge (Gr.)
Rhenen
Olst

Re
VN
PKN

Nijmegen
Lelystad
Rhenen

Do

Arnhem

Juni
3
10
17
24

nog niet bekend
mw. ds. M. de Klerck - Bets
nog niet bekend
mw. ds. M. van Leeuwen

Re

Elst

PKN

Rhenen

juli
1
8
15
22
29

mw. I. van de Kuil
mw. L Spelberg
mw. ds. M. van Leeuwen
mw. M. Visch
nog niet bekend

VN
VN
PKN
VN

Bilthoven
Bilthoven
Rhenen
Apeldoorn

PKN
VN
RK

Rhenen
Nijmegen
Beuningen

augustus
5 mw. ds. M. van Leeuwen
12 mw. drs. J.M. Saal
19 dr. H. Siemerink
26 viering verzorgd door leden
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