
 
 

  
 

  
 

   
 

Programma winter/voorjaar 2023 - V.I.S.   
 
 

De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert 

activiteiten vanuit de missie van de PGV. Ons doel is het verlangen uit de 

dragen om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen. Dat willen wij doen in 

verbinding met de samenleving van nu en voor een ieder die hiervoor 

belangstelling heeft. Dat geldt voor allen binnen de gemeenschap zowel als 

voor degenen op wat meer afstand van de PGV Veenendaal. 

Daarom stimuleren we het nadenken over hoe wij in het leven willen staan. 

Als gemeente hebben we elkaar hierbij nodig. Elkaar ontmoeten en 

inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. We zoeken 

naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen en te vieren.  

 

De werkgroepen van ZuidWest en De Open Hof hebben activiteiten 

georganiseerd waarbij vanzelfsprekend iedereen van beide kerken én 

daarbuiten welkom is.  

 

Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data 

tot  juli 2023. Voor extra en/of online informatie en (waar nodig) aanmelden 

kunt u binnenkort ook terecht op de websites van beide wijkgemeentes: De 

Open Hof (www.de-open-hof.nl) en Zuid West (www.petrakerk.nl). 

 

Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten. 

 

Werkgroep V.I.S. 

  



 
 

16 januari (Eerste van 5 data)  12 januari (eerste van 3 data) 
Spoorzoeken in het oude testament olv Lucas de Groote.  Open Thomaskring 

Een serie besprekingen waarbij inbreng van de deelnemers 
welkom is. Aandacht zal o.a worden besteed het jaarthema 
van de PKN: ‘aan tafel’ 

 

De Thomaskring staat open voor gemeenteleden uit beide 
wijken. Wie deelneemt heeft meestal klassiek-christelijke 
geloofsopvattingen losgelaten en zoekt naar nieuwe 
zingeving. Aan de hand van hedendaagse teksten, artikelen, 
boeken, beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar 
verrijken met actuele visies op geloof en leven. 

Data   : maandag 16, 23, 30 januari, dinsdag 7 en 14 februari  
Locatie : Trefpunt, Dennenlaan 5 (23 jan. Kerkenraadzaal!)  
Tijd       : LET OP→ Maandag 20:00 uur; Dinsdag 20:15 uur  
Contact en aanmelden: kroonageeth@gmail.com  Data: donderdag 12 jan., 23 feb. en 23 maart 2023 

   Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

17 januari (eerste van 5 data)  Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5, Veenendaal 

Introductie Geweldloze communicatie  Info: Kees Visser, 0318-412437: k.f.visser@kpnmail.nl 

Marshall Rosenberg ontwikkelde het gedachtengoed 
‘geweldloze communicatie’. Een manier van communiceren 
waarin bijbelse opdrachten handen en voeten kunnen 
krijgen. Want het is soms zo mooi gezegd in de Bijbel, maar 
hoe doe je dat dan? In 5 avonden laat Wilma Kloet u 
kennismaken met geweldloze communicatie en wat dit kan 
betekenen in uw leven en geloven van alle dag.  

           Marise Wiersma, 0318-513548 

  

 18 januari (eerste van 3 data) 

 Dietrich Bonhoeffer 

 Hoewel het al meer dan 75 jaar geleden is dat de jonge 
theoloog Dietrich Bonhoeffer in het toenmalige nazi-
Duitsland met geweld om het leven werd gebracht, zijn de 
vragen die zijn denken en theologiseren oproepen uiterst 
actueel. We pakken de draad weer op van de besprekingen 
die voor de coronacrisis begonnen. (zie ook website info) 

 
 

Data:  17 (introductieavond) 24 en 31 januari en 7, 14 febr.  
Tijd:    19.00 – 21.30 uur (koffie en thee vanaf 18.45)  
Locatie: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86  
Kosten: bijdrage voor koffie en thee  Data: 18 januari,  1, 15 februari. 

Aanmelding en info: Wilma Kloet, 0619471338,    Tijd:  20.00 – 21.30 uur 

w.kloet@komcom.training  Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 

  Leiding: ds. Aafke Rijken en ds. Tineke Wielstra.  

   

 

24 januari  31 januari 

Filosofisch Café  De vroege Christelijke kerk (2e+3e eeuw) Prof. M.A. Van  

Heel de westerse denkgeschiedenis is uitgegaan van het 
denkende, autonome ‘ik’ dat zich de wereld toe-eigent 
met een onttoverende ratio. De ander komt hierbij op een 
tweede, bijkomstige plaats. Filosoof Jan Marten Visser, 
neemt ons mee in een indringend gesprek waarin we ons 
met  Emmanuel Levinas (1906 – 1995) afvragen of veel 
van de door de westerse cultuur voortgebrachte ellende - 
of het nou Auschwitz, kolonialisme of toeslagenaffaire 
heet - daar iets mee te maken heeft. En wat kan het doen 
voor ons denken en leven als we niet van het ik, maar van 
de ander uitgaan? En hoe doen we dat dan? 

 Willigen 

 2 jaar na de avond van Dr. Bart Wallet (religiehistoricus VU 
Amsterdam) over “De wegen die uiteengingen: Het 
jodendom en christendom in de eerste eeuwen”, hebben we 
op zijn aanraden, Prof. Van Willigen - van de Theologische 
Universiteit Apeldoorn - uitgenodigd om een avond te 
verzorgen over de fascinerende periode van de Vroege Kerk. 
Hij beschrijft de ontwikkeling van het Christendom ook in 
zijn boek “Getuigen uit de vroege kerk” (te koop op deze 
avond). Prof. Van Willigen wil ons inzicht geven in de eerste 
eeuwen van de Vroege Kerk en hierdoor komen ook de 
eerste Christenen dichterbij.    

Datum: 24 januari  Datum: dinsdag 31 januari 2023 

Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5  Locatie: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 

Tijd: LET OP → 20:15 uur !!  Tijd:   20.00 uur (koffie/thee vooraf) 

Contact: filosofischcafeveenendaal@gmail.com   Kosten: € 5,- (inclusief consumptie) 

 
 

Contact: Koos de Mooij 0638434328,               
koosdemooij@yahoo.com 

   

   



 

9 maart (eerste van 4 data)  12 maart 

Sobere Soepmaaltijden in de 40-dagentijd.  Appeltaartconcert – concert met Passie 

Eén van de initiatieven van de vastenactie is om 4 
donderdagen met elkaar een eenvoudige soepmaaltijd te 
houden, aandacht te besteden aan een bijbelgedeelte en 
stil te staan bij de 40-dagentijd. Maar ook een moment 
van ontmoeting en elkaar leren kennen. 

 In de reeks ‘appeltaartconcerten’ komt er op speciaal 
verzoek een bijzondere editie in de Petrakerk…. Doel is om 
klassieke muziek – en de passie voor die muziek - dichter bij 
de mensen te brengen. De klassieke muziek komt in deze 
sfeer goed tot hun recht. De musici hebben hier direct, 
persoonlijk contact met het publiek.  
Tijdsduur concert:  45 – 60 minuten  
Uiteraard wordt na afloop appeltaart geserveerd bij koffie, 
thee of iets fris, omdat dit symbool staat voor de veilige, 
warme sfeer van de concerten. 

 

 

 

 
Data: 9, 16, 23 en 30 maart 2023  
Tijd: 18:00 -19:00 uur in het Trefpunt.  
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5  

Aanmelding: Hilda Doolaard (06 -53736970) uiterlijk 
zondag voorafgaand aan de betreffende donderdag  of via 
de PGV-app of via de website van wijkgemeente 
ZuidWest.  

 

 Datum: 12 maart 

 Tijd: 14:30 uur 

 Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 

Kosten: naar draagkracht voor de vastenactie  Info: Hansjmkroon@gmail.com Tel: 0640367021 

  Kosten: Collecte 

5 februari (eerste van 5 data)  7 februari 

Taizé-Vieringen ( gewijzigde aanvangstijden en data)  The Butler  

In onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-
vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, 
jong maar ook ouder, die zich aangetrokken voelt tot stilte 
en meditatie volgens de gedachte van de 
kloostergemeenschap van Taizé. Vieringen van zingen, 
lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.  

Deze film is gebaseerd op het leven van Eugene Allen (1919-
2010), die de butler was van acht Amerikaanse presidenten. 
Je wordt meegenomen in het leven van Cecil, die op een 
katoenplantage opgroeide en uiteindelijk butler in het Witte 
Huis werd. De film laat o.a. zien hoe de emancipatie-
beweging van de Afro-Amerikaanse bevolking in Amerika bij 
Cecil grote innerlijke strijd oplevert. (IMDb score: 7,2) Data: 5/2, 26/3, 21/5, 1/10, 3/12 2023  

Tijd: LET OP → 19.30 uur !!  Datum: dinsdag 7 februari 2023 

Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135  Locatie: Wijkkerk De Open Hof (Kerkzaal), Ronde Erf 86 

Contact: Saskia van der Heide, sheidevd@ziggo.nl  Tijd      : 19.45 uur exact (koffie / thee vanaf 19.30) 

  Kosten: € 5,- (inclusief consumptie) 

  Contact: Corinne Kleter, corinnekleter@outlook.com 

16 februari   

Bijeenkomst over bidden  22 februari 

Ondanks dat bidden een van de belangrijke pijlers van het 
christelijk geloof is, praten we daar maar weinig over. 
Soms ervaren we schroom om over ons bidden te spreken 
of voor te gaan in gebed.  Tijdens deze avond willen wat 
meer leren over wat bidden precies is. We kunnen 
onderling van gedachten wisselen om persoonlijk hierin te 
groeien.  De begeleiding is in handen van ter zake 
deskundigen. 

 

Geestelijke verzorging bij de Brandweer – Leon Bal 
Veenendaal heeft sinds 2021 de primeur in Nederland, met 
de eerste geestelijke verzorger voor de Brandweer, in heel 
Nederland. Zij maken veel mee; op straat, bij branden en 
hulpverlening. Als kerk leggen we verbinding met de 
verhalen van brandweermensen als het gaat om het redden 
van mens en dier, en die van pijn, verdriet en teleurstelling 
als dat níet lukt. Verhalen die raken aan Bijbelse waarden als 
naastenliefde en je leven geven. Hoe houd je dat vol? En wat 
kunnen wij daarvan leren? Geestelijk verzorger/dominee 
Leon Bal, gemeentelid van PKN-Veenendaal en vrijwilliger bij 
de brandweerkazerne Veenendaal vertelt daarover. 
 

Datum: 16 februari  Datum: woensdag 22 februari 2023 

Tijd:      20.00 uur  Locatie: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 

Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5  Tijd:    20.00 uur (koffie/thee vooraf) 

Begeleiding: Jan van de Pavert en Marije Stegenga  Kosten: € 5,- (inclusief consumptie) 

Aanmelding: annastegenga@gmail.com  Contact:  Ada Coppoolse: adacoppoolse@gmail.com 



21 maart   

Filosofisch Café  29 maart 

Deze editie behandelen we het ethische gesprek. Hierbij 
gaat het om een gezamenlijk onderzoek naar wat in een 
specifieke situatie goed handelen is. De verschillende 
perspectieven worden gewisseld en de argumenten van 
de deelnemers komen op tafel. Deze methode voor 
ethische reflectie wordt veel gebruikt in de zorg. Het 
mooie van de methode is dat het enerzijds een praktisch 
instrument is en daarmee ethiek heel dichtbij brengt, en 
tegelijkertijd de deelnemers van het gesprek zich oefenen 
in dialoog, ethisch onderzoek en het zicht krijgen op het 
eigen moreel kompas en dat van de ander.  
Marije Stegenga is werkzaam als ethicus in de zorg en zal 
deze avond inleiden en begeleiden. 

 Beelden van Jezus in de passietijd. 

 In deze lezing neemt Marijke van Dijk, kunsthistoricus en 
beeldend kunstenaar, u mee op een ontdekkingstocht door 
bijna tweeduizend jaar kunstgeschiedenis, langs een breed 
scala aan afbeeldingen van het lijden van de mens Jezus. 
Beelden uit zowel de christelijke- als de joodse traditie. 
Beelden die mooi, raadselachtig, ontroerend maar niet 
zeldzaam ook schokkend, indringend en actueel zijn. 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 29 maart 

 Tijd:  20.00 

 Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 

 Contact en aanmelden: zw-vis@pkn-veenendaal.nl  

  

Datum: donderdag 21 maart  2 april (na de kerkdienst in DOH) 

Tijd: 20:00 uur  Wandeling Grebbeberg  

Locatie: Het Trefpunt, Dennenlaan 5 
 

Voorafgaand aan de speciale dagen 4 en 5 mei gaan we naar 
de Grebbeberg. Het plan is om -mits droog weer- aansluitend 
aan de kerkdienst van 2 april (reserve datum zondag 23 april) 
naar de Grebbenberg te gaan en stil te staan bij de 
oorlogshandelingen (korte inleiding) en daarna een 
wandeling te maken. We gaan daarna naar het 
bezoekerscentrum (vanaf 12.30 uur open) en langs de 
militaire begraafplaats. Afsluitend wordt gezorgd voor wat te 
drinken en een broodje. Geef bij de aanmelding aan of u wél 
of niet over een auto beschikt 

Contact: filosofischcafeveenendaal@gmail.com  

  

13 april  
De poppenspeler van Warschau  
Trio Wilde Eend verzorgt een muzikale vertelvoorstelling. 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, probeert een 
joodse jongen Mika te overleven in het getto van 
Warschau. In een oude jas van zijn opa vindt hij enkele 
handpoppen. Daarmee vrolijkt hij vele mensen op. Zijn 
poppenspel levert zowel kansen als gevaren op. Een 
ontroerend verhaal over hoe de hoop levend blijft zelfs in 
tijden van oorlog en chaos. (zie ook website info)  
Datum: 13 april 2023  

 
Locatie: vertrek vanaf Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 

Tijd:       20.00 – 21.30 uur (geschikt voor 12 +)  Tijd:   aansluitend aan de kerkdienst (na snelle kop koffie) 

Locatie: Petrakerk Dennenlaan 5  Kosten:  € 5,-  

Kosten: collecte na afloop  Aanmelden: Corinne Kleter, corinnekleter@outlook.com 

Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl                         Ada Coppoolse, adacoppoolse@gmail.com 

 

 

 

Het is goed mogelijk dat er, naast wat er in deze flyer al staat genoemd, nog extra activiteiten 
worden georganiseerd en ingelast. Houd daarom altijd de diverse media zoals Samen Eén, de 
PGV Kerkapp, Zondagsbrieven, Websites, Facebook en zelfs de Rijnpost agenda in de gaten. 

 
 
 
 


