Programma 2022 tot zomer - V.I.S.
De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten die als doel hebben
om binnen en buiten de PGV Veenendaal het verlangen om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen in
verbinding met de samenleving van nu uit te dragen.
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 daarin naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen.
Hieronder ziet u de eerste beknopte informatie van het programma met (start)data van begin 2022 tot
de zomervakantie. Let u op de verschillende communicatiekanalen voor mogelijke aanvullingen? Voor
uitgebreide informatie en aanmelden kunt u – afhankelijk van de locatie van de activiteit - terecht op één
van de wijkgemeente websites:
www.petrakerk.nl/vorming of https://www.de-open-hof.nl/vis/ Let op: Aanmelden is noodzakelijk!
Spoorzoeken in het O.T. o.l.v. Lucas de Groote

Bijbelkring

Een serie bijbel besprekingen waarbij inbreng van de
deelnemers welkom is.
Data:
Maandag 10 januari, 17 januari, 24 januari,
31 januari, 7 februari
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
Trefpunt, Dennenlaan 5
Aanmelden: kroonageeth@gmail.com;
ladegroote@kpnmail.nl

Aan de hand van het Marcus evangelie gaan we met elkaar in
gesprek. Waarbij de tekst verdeeld over het aantal
bijeenkomsten wordt gelezen. Het thema vanuit het Marcus
evangelie is: ‘Jezus is de Messias en de Zoon van God.’
Data:
5 januari, 2 februari, 2 maart en 6 april
Tijd:
20.00 tot 21.30 uur
Locatie:
De Open Hof, Ronde Erf 86 Veenendaal
Leiding en
Joop van Dijk (gepensioneerd voorganger)
contact:
06 40 00 57 22, 07vandijk.joop@gmail.com

Hildegard van Bingen; Creatief en inspirerend

Filosofisch Cafe

Dr. Hanna Rijken geeft een inleiding in het gedachtegoed van
Hildegard van Bingen. De muziek van Hildegard zal daarin een
leidende rol hebben. Het orgel wordt bespeeld door Kees
Alblas en als de omstandigheden het toelaten zal er ook
vocaal worden bijgedragen.

In deze nieuwe vorm (toegankelijk voor mensen van binnen
en buiten de kerk) denken we rondom het thema ‘Aandacht’
na over filosoferen, onbevangen luisteren en wat er nodig is
om verder te komen dan een alledaags gesprek.
Onder coachende leiding van onze gastspreker Bart Coster en
begeleid door ervaren ‘cafégangers’ zul je je snel thuis
voelen. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Data:
Donderdag 20 januari , Dinsdag 22 maart
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal
Contact:
Werkgroep Filosofisch café , 0318-521222
Aanmelding: zw-vis@pkn-veenendaal.nl

Datum:
Zondag 9 januari 2022
Tijd:
15.30 uur
Locatie:
Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal
Contact/aanmelden: kerktijd of zw-vis@pkn-veenendaal.nl
Kosten:
collecte na afloop

The Butler

Taizé-Vieringen

De film is gebaseerd op het leven van Eugene Allen (19192010), 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 emancipatiebeweging van de Afro-Amerikaanse bevolking in Amerika bij
Cecil grote innerlijke strijd oplevert. (IMDb score: 7,2)
Datum: maandag 24 januari
Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
Tijd:
19.45 uur exact (koffie / thee vanaf 19.30)
Kosten: € 5,- (inclusief consumptie)
Aanmelden:Corinne Kleter 501617corinnekleter@outlook.com

In onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizévieringen 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.
Data:
23 januari, 27 maart en 29 mei
Tijd:
19:00 - 19:30 uur
Locatie:
Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal
Contact:
Saskia van der Heide,
Aanmelding:
sheidevd@ziggo.nl

3
,

Lente in de Kerk

Student Alpha intro

Over nieuwe en hoopvolle bewegingen!
We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp,
vergrijzing en kerksluiting. In zijn nieuwste boek ‘Lente in de
kerk’ (ISBN 978 90 435 3370 6) laat René van Loon
(Rotterdam) zien dat er ook een andere kant is. Op tal van
plekken groeit en bruist de kerk.
René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse
Kerk. Hij werkt in Rotterdam en is zijn leven lang al bezig met
missionaire vragen en activiteiten. Eerder schreef hij o.a.
‘Gaan voor God’ en ‘Kerk voor de buurt’.

In februari gaat er weer een StudentAlpha van start. Dit is een
cursus van 10 dinsdagavonden en een weekend waar alle
ruimte is voor kleine of grote vragen over het leven en het
Christelijk geloof. De cursus is laagdrempelig en op een
ontspannen manier gaan we na een lekkere maaltijd met
elkaar in gesprek.
Graag nodigen we je uit om kennis te maken tijdens ons
Launch Event op dinsdagavond 22 februari 2022. Tijdens deze
avond kun je samen met leeftijdsgenoten ervaren of
de StudentAlpha iets voor jou is, vrijblijvend en gratis! Kom je
ook?
Om te laten weten of je naar het Launch Event komt, of voor
meer info, bezoek onze:
• website: www.studentalphaveenendaal.nl
• insta: @StudentalphaVeenendaal
• of mail naar studentalphaveenendaal@gmail.com.
Je bent van harte welkom!

Datum: Dinsdag 8 februari
Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
Tijd:
20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45)
Kosten: €5,- (inclusief consumptie)
Contact: John Boogaard, 0318543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

Datum:
22 februari (Launch Event)
Locatie:
volgt t.z.t
Tijd:
19.00-21.45 uur
Aanmelden: www.studentalphaveenendaal.nl
Contact:
Irene van Maasakkers, 0611974910

The Shack

Theater ‘Op 7’

In de nasleep van een vreselijke, persoonlijke tragedie
ontvangt de hoofrolspeler Mackenzie Philips een vreemde
brief met een uitnodiging voor 'de hut'. De uitnodiging is
ondertekend door 'Papa', de bijnaam voor God van zijn vrouw.
Mackenzie gaat op de uitnodiging in en bevindt zich
vervolgens op een mysterieuze reis op zoek naar waarheid,
vergeving en acceptatie.
De film is anders dan anders, maar nodigt uiteindelijk wél uit
tot nadenken en zal zeker indruk maken.
(IMDb score: 6,3)

De muzikale voorstelling 'Alle 7 goed' is een actuele
voorstelling over de zeven werken van barmhartigheid.
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Dirk
Overbeek presenteren in zeven delen de werken van
barmhartigheid voor mensen van hier en nu. Humor, en
muziek met een serieuze ondertoon. Een aanrader!

Datum: Donderdag 10 maart 2022
Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
Tijd: 19.45 uur exact (koffie en thee vanaf 19.30)
Kosten: € 5,- (inclusief consumptie)
Contact: Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

Datum:
Zondag, 20 februari
Tijd:
16.00 uur
Locatie:
Petrakerk
Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl
Aanmelding: info volgt
Kosten:
info volgt

Muziekprogramma in de 40 dagen tijd
Op 20 maart zijn we halverwege de Veertigdagentijd, de
periode die start op Aswoensdag en loopt tot Pasen. Deze
middag bezingen, bespreken en beluisteren we veelzijdige
liederen die ons via het liedboek voor deze periode worden
aangereikt. Kerkmusicus Herman Mussche, o.a. als cantor
verbonden aan de Oude Kerk in Amsterdam, zal de
toelichting verzorgen. De cantorij o.l.v. Guus Fennema is
aanwezig en organist is Ytsen Wielstra.
Er is volop samenzang, dus wees welkom!
Datum: 20 maart
Locatie: Petrakerk Veenendaal
Tijd:
15.30 uur
Kosten: collecte na afloop
Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl
Aanmelding: kerktijd of emailadres hierboven.

