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VOORWOORD 
 

Nog een rondje om de zon 

 
Het is januari geworden en we zijn alweer op weg met z’n 

allen: een nieuw rondje om de zon op ons ruimteschip 
Aarde. ‘And this old world, is a new world, is a bold world 

for me!’ zong Nina Simone. 
2019 is het oude jaar geworden en 2020 is het nieuwe. Of 

deze nieuwe omwenteling om de zon ook werkelijk een 
nieuw begin wordt? Een heleboel dingen hobbelen 

natuurlijk gewoon voort, misschien ook wel tot je eigen 
tevredenheid.  

Het is wel een kunst, om tegelijkertijd te voelen wat oud is, 
wat nieuw is en daarin iets van ‘boldness’ te herkennen. It’s 

a bold world for us, vrijzinnigen in de regio Zuid Veluwe 
Vallei! 

Bold kun je vertalen als dapper en er is zeker dapperheid 

nodig om dingen vol te houden, moedig stand te houden in 
een omgeving die niet altijd vriendelijk voor je is. Bold kun 

je ook vertalen als stoutmoedig, onvervaard. Dat verraadt 
een kiem van altijd weer een mogelijk nieuw begin, iets wat 

je prikkelt tot een nieuw avontuur. 
Ik hoop dat het voor ons allen in de regio een ‘bold’ nieuw 

jaar gaat worden. Met respect voor alles wat al zo lang zo 
dapper volhoudt. En met de prikkelende energie van 

stoutmoedigheid voor alles wat nieuw voor ons is.  ‘Wees 
zo dapper als je kunt, wees sterk, en moge alles wat je 

doet, gedaan worden uit liefde’ (vrij naar I Korintiers 16 en 
met dank aan de Unitarian Universalists in Kalamazoo). 

 
Roos van Doorn- voorganger Vrijzinnigen Bennekom 
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VIERINGEN JANUARI 

 

Zondag 5 januari  

Bennekom 10:30 Marien van den Boom 

Lunteren 10:30 Driekoningen - Nieuwjaarsbijeenkomst 

Renkum 10:00 Mignon van Bokhoven 

Rhenen 10:30 Nieuwjaarsbijeenkomst 

Veenendaal 10:30 Thema-ontmoeting 

Wageningen 10:00 Nieuwjaarsviering Jeannette den Ouden 
 

Zondag 12 januari  

Bennekom 10:30 Roos van Doorn 

Lunteren 10:30 Esseldien Wennink 

Renkum 10:00 Froukje Pitstra 

Rhenen 10:30 - 

Veenendaal 10:00 Hans Le Grand 

Wageningen 10:00 Johannes Diepersloot 
 

Zondag 19 januari  

Bennekom 10:00 Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk 

Lunteren 10:30 Marieke de Vries 

Renkum 10:00 Elske de Lange 

Rhenen 10:30 Oecumenische dienst ? 

Veenendaal 10:00 Vrije Ruimte 

Wageningen 15:00 Interkerkelijke viering in de Geboortekerk 
 

Zondag 26 januari  

Bennekom 10:30 Zin op Zondag: IJsbrand Terpstra 

Lunteren 10:30 Lezing Janneke Stegeman 

Renkum 10:00 Ineke van de Kuil 

Rhenen 10:30 Harm Knoop 

Veenendaal 10:00 Monique van Zoest 

Wageningen 10:00 Jeannette den Ouden  
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ALGEMENE AGENDA JANUARI 
 

  Datum Afd Aciviteit Aan-
vang 

05 Lu driekoningen - Nieuwjaarsbijeenkomst 10:30 

03 Re meditatieve, sacrale dans; daarna iedere 

vrijdag in januari 

10:00 

07 Rh film: ‘The Children Act’ 20:00 

08 Be workshop Neuroplasticiteit 19:30 

09 Be lezing Henk Fransen 20:00 

10 Be cursus Zelf-compassie 14:00 

12 Lu introductieavond Stilteuur 19:45 

16 Lu filmavond: ‘Visages Villages’ 19:30 

18  Be opening Expositie 15:00 

18 Rh concert Briljante Sonates uit de Barok 20:00 

26 Lu lezing Janneke Stegeman 10:30 

25 Rh verbeelding van onze identiteit, Benno 

Spijker 

15:00 

29 Be cursus Inleiding Boeddhisme 19:30 

30 Lu excursie: Stedelijk Museum Amsterdam 10:30 

31 Rh koffie met Monique 10:00 
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BENNEKOM 
Vrijzinnigen Bennekom 

WORKSHOP: Mike Bais geeft een workshop 
Neuroplasticiteit. Deze workshop (3 

avonden) gaat over de wetenschappelijke kant 

van ons  zenuwstelsel en neurologisch systeem. De 
schoonheid, verfijning en de ingenieuze mogelijkheden van 

dit systeem worden in verband gebracht met de spirituele 
kant van het mens-zijn. Dit alles wordt ondersteund met 

praktische oefeningen en meditatieve technieken.  
Datum:  woensdag 8 januari 

Aanvang:  19.30 uur   
Opgave via de website. 

 
LEZING: door Henk Fransen: ’Versterk het genezend 

vermogen op 5 niveaus’. Hoe kun je ziekten voorkomen? 
Datum:    donderdag 9 januari 

Aanvang: 20.00 uur                                                         
Kosten:    €   12,-  /  9,- (leden en begunstigers) 

   

CURSUS: ‘De weg van (zelf-)compassie’ door Marieke 
Hoeve.  

Datum:    vrijdag 10 januari                                               
Aanvang: 14.00 uur     Informatie en opgave via de site                                                  

 
ZIN OP ZONDAG: ‘Kun je nog geloven, wat je leest?’ 

door IJsbrand Terpstra. We twijfelen regelmatig over wat 
we voorgeschoteld krijgen als nieuw. Is dat terecht?                                              

Muziek: Saxofoon kwartet OBK Bennekom. 
Datum:    zondag 26 januari  

Aanvang: 10.30 uur                                               
 

CURSUS: ‘Inleiding in het Boeddhisme’ door Matthijs 
Schouten.  

Datum:     woensdag 29 januari                                              

Aanvang:  19.30 uur   Informatie en opgave: via de site                                                          
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LUNTEREN 
Vrijzinnig Lunteren 

 
LEZING: ‘Maria’ door Janneke Stegeman 

Janneke Stegeman is publicist, publiek 

theoloog en bijbelwetenschapper. Van juli 2016 tot 
september 2017 was ze theoloog van het jaar.  

Over deze lezing schrijft ze: ‘Mijn kennismaking met Maria 
begon in het Catherijneconvent in Utrecht. Moeder van 

Goden Maagd, wees gegroet, bad ik. Ik had niet zoveel met 
Maria, dacht ik, maar de derde keer prikten tranen in mijn 

ogen. Er zijn zoveel stereotype beelden van wat vrouwen 
zouden moeten zijn en Maria lijkt die vaak te belichamen…’ 

Lees verder 
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/3

55-lezing-met-janneke-stegeman 
Datum:    zondag 26 januari;  Aanvang: 10.30 uur 

Kosten:    niet leden € 5,- 
 

CULTURELE EXCURSIE: Gemeentemuseum Den Haag 

Wie kent ze niet: de wereldberoemde waterlelies van 
Claude Monet (1840-1926)? Maar wie heeft deze 

kleurexplosies op doek in werkelijkheid gezien en zich 
verloren in de spiegelingen, niet meer wetende waar water 

begint en lucht ophoudt? Onze rondleiding o.l.v. een 
deskundige gids begint om 14.30 uur en duurt een uur. 

Lees verder 
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/3

54-cultureel-uitje-gemeentemuseum-den-haag 
Datum:  donderdag 30 januari;  Tijd: plm 10.30–18.00 uur 

Kosten:  € 3,50 met museumjaarkaart, anders  € 19,50 
Kosten rondleiding €6,- p.p. We reizen per trein en tram 

naar het museum. Opgave: vóór 20 januari onder 
gelijktijdige betaling van €6,- bij Johanna Scholte, per mail 

naar jsm.scholte@gmail.com of bellen 0318-430420; 

bankrek.nr. NL10 RABO 0307018261.  

https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/355-lezing-met-janneke-stegeman
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/355-lezing-met-janneke-stegeman
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/354-cultureel-uitje-gemeentemuseum-den-haag
https://www.vrijzinniglunteren.nl/activiteiten/evenement/354-cultureel-uitje-gemeentemuseum-den-haag
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RENKUM 
Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum   
    

 
 

 

 
 

 
 

MEDITATIEVE DANS: er is een nieuw kalenderjaar waarin 
we weer bij elkaar komen om in de cirkel te dansen. 

Wellicht komen we steeds meer in het hier en nu. Vandaar 
uit mogen we ons openstellen voor elkaar en de Ander. Het 

thema van deze maand is ‘Met de stroom meegaan‘. Er 
is iedere keer een gedicht, gebed of tekst waaraan de 

verschillende dansen gekoppeld zijn. 
 

Data:  alle vrijdagen in januari 
Tijd:  10.00 – 11.15  uur 

Plaats: Rijnkapel 
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RHENEN 
De Vlam 

 
FILM: 'The Children Act' gebaseerd 

op het gelijknamige boek van Ian 

McEwan 2017, 105 minuten 
Datum: dinsdag  7 januari 

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

 
EXCURSIE: op zaterdag 18 januari is er een excursie  en 

rondleiding gepland naar Museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen. Te zien met de kleurrijke, vrolijke 

vrouwenfiguren, Nana’s, van Niki de Saint Phalle. Nana is 
tijdloos en het is De Saint Phalle’s  persoonlijke versie van 

alle vrouwen ter wereld. 
Informatie en opgave bij Han van der Voet tel 0317 612669 

of e-mail vandervoet-rhenen@planet.nl 
 

CONCERT:  briljante Sonates uit de Barok, werken van 

Haydn, Schumann en Dvořák. Caspar Vos –piano, Cordelia 
Paw – viool, Ketevan Roinishvili – cello. 

Datum: zaterdag 18 januari;  Aanvang: 20:00 uur 
 

LEZING: 'Verbeelding van onze identiteit' door Benno 
Jan Spijker. Over de ontwikkeling van en het gebruik van 

de media door de eeuwen heen. 
Benno Spijker (1960) studeerde in 1992 af als 

kunsthistoricus in Utrecht met bijvakken als onderwijs, 
journalistiek, museumkunde, culturele antropologie en 

Italiaans.  
Datum:    zaterdag 25 januari;  Aanvang: 15:00 uur 

  
KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk voor 1 

februari 2020 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. 

E-mail: h.vierkant@hetnet.nl  
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VEENENDAAL 
Het venster 
 

 
 

 

 
MEDEDELINGEN 

 
Nieuwjaarsontmoeting 5 januari om 10.30 uur 

Contactochtenden: 7 en 21 januari 
 

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 
 

 
Meer en actuele informatie over onze activiteiten: 

lees onze maandelijkse Vensternieuwsbrief, ook te lezen via 
www.hetvensterveenendaal.nl 

 
  

http://www.hetvensterveenendaal.nl/
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WAGENINGEN 
Arboretumkerk 

 
 

 

 
 

 
 

TOELICHTING VIERINGEN 
 

5 en 26 januari:  Kinderkringen en oppas 
19 januari:  Startviering Week van Gebed, RK   

   Johannes de Doper Geboortekerk,   
   Bergstraat 17. 

 
Het thema dit jaar is: 

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ (Handelingen 
28 vers 2). 
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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
mailto:m.a.vanbokhoven@hotmail.com
mailto:secretaris@hetvensterveenendaal.nl
mailto:jouden@arboretumkerk.nl
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UITGAVE: Regio PR groep Zuid West Veluwe 

 

REDACTIE 
 

Tijdelijk: Dieneke Gorter 
e-mail diengorter@hetnet.nl   

0318 419593 
 

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. 
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