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GELOVEN in ONTMOETING 2022– 2023 

 
 

Wandelen 
door het landschap van geloven 

 
 

 
 

Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten 
door de rooms-katholieke parochie en  

protestantse gemeenten in De Ronde Venen 
 

aangeboden door het InterKerkelijk Overleg 
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IKO Pinkstergebed tot de Heilige Geest. 5 juni 2022 
 
 
“Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek 
in hen het vuur van uw liefde!" 

Bidden wij om de genade van de Heilige Geest, dat de Geest ons in 
vuur en vlam mag zetten. 

Bidden wij om de vruchten van de Heilige Geest. 

Dat we uw liefde mogen ervaren en steeds gericht zijn op U en de 
medemens. 

Dat de Geest van vrede en geduld ons aanspoort om de weg van 
overleg en dialoog te gaan, gericht op het goede. 

Dat de Geest ons aanspoort om echt te luisteren naar elkaar en ons 
inspiratie geeft. 

Om de Geest van goedheid en vriendelijkheid waarmee we de 
Blijde boodschap vol enthousiasme kunnen verkondigen. 

Dat de Geest van goedheid en trouw ons mag leiden bij ons doen en 
laten, ons denken en spreken, en ons met U verenigt.  

Om de Geest van zachtheid en ingetogenheid, waardoor we de 
gave van de schepping goed verdelen en zuinig zijn om onze 
leefomgeving. 

Wij vragen het U die altijd met ons verbonden is en naar ons 
omkijkt door Christus onze Heer. 

Amen 

Pastoor Ronald den Hartog 
Pastoor van de R.K. Parochie St Jan de Doper–Vecht en Venen. 
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Welkom! 
 
 
Eenheid in verscheidenheid, zo zou je ons kunnen typeren. 
We zijn allemaal mensen en willen graag goed leven, maar we 
doen dat ieder op eigen wijze. 
Belangrijk is dat we tochtgenoten hebben op onze levensweg en 
dat we van elkaar kunnen leren. 
Dat mogen we doen onder de hoede van de Eeuwige, de Rots in 
ons leven die ons uitnodigt soms even op adem te komen en 
voedsel voor onderweg tot ons te nemen. 
 
Daarom ligt opnieuw dit boekje voor u met een aanbod van 
inspiratie- en rustmomenten die ons kunnen helpen op de weg 
die we gaan, in de woelige tijden die we meemaken. 
Een aanbod van de kerken die aangesloten zijn bij het IKO, in die 
samenwerking ervaren we de eenheid in verscheidenheid. Dat is 
een mooi gegeven waar we dankbaar voor mogen zijn. 
 
Wees welkom bij de activiteiten die in dit boekje worden 
aangegeven. 
Kom alleen of neem iemand mee en ga samen verder, 
geïnspireerd door opgedane kennis en ervaring. 
 
Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie 
en thee bij deze ontmoetingsmomenten gratis. 
Wat let u nog? 
 
 
Van harte zegen en alle goeds gewenst, 
 
Zr. Monica Raassen, voorzitter IKO 
Jan van Koeverden Brouwer, redacteur 
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Stilte in De Rank 
 
 
Op zoek naar stilte? Een moment voor jezelf? 
 
Elke laatste vrijdag van de maand ben je tussen 
19.00 en 21.00 uur van harte welkom in De Rank, 
Prins Bernhardlaan 2, in Mijdrecht. 
Iedereen mag binnenkomen in de stilte, tot zichzelf komen en 
luisteren naar muziek. Je kunt in alle rust denken aan wat je 
bezighoudt en eventueel een kaarsje aansteken. 
 
Van harte welkom namens de werkgroep ZinZoeken! 
 
 
 
Elke maand opnieuw 
 
 
Elke laatste maandag van de maand staat De Morgenster ook 
open. Om te gedenken, om in alle rust te bidden. 
Ook is er op die avond gelegenheid om producten voor de 
Voedselbank in te leveren in de hal van de kerk. 
 
Waar: “De Morgenster”, Herenweg 253, Vinkeveen 
Wanneer: Elke laatste maandag van de maand 
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur 
 
Informatie: Ineke Kroon, inekekroon1902@gmail.com 
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In gesprek met Kierkegaard over: angst en geloof 
 
 
Wat drijft je, wat beweegt je bij wat je doet, 
bij de manier waarop je leeft? Zulke vragen 
zijn niet eenvoudig te beantwoorden, maar 
ze raken wel de kern van ons leven. Andries 
Visser is sinds vele jaren een bekend 
Kierkegaard-vertolker. In zijn boek 
Drijfveren geeft hij uitleg en toelichting bij 
de begrippen angst, liefde, vertwijfeling en 
geloof. Kierkegaard heeft, als een van de 
eersten, daarover uitgebreid gedacht en 
geschreven.  
 
Over angst en geloof willen we gedurende twee avonden met 
elkaar in gesprek. We hopen te ontdekken hoe deze existentiële 
begrippen, als achterliggende emoties, vaak genoeg met onze 
diepste drijfveren te maken hebben. 
 
 
Waar? De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis  
Wanneer: Donderdag 2 okt. en 12 jan.  
Tijd: Van 19.30 tot 21.00 uur 
Toegang gratis. Koffie en thee.  
 
Informatie (en event. aanmelding):  
ds. Piet Ravensbergen, tel. 06-51 112 285,. 
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 
Marianne van Voorthuizen, tel. 0297-28 67 98, 
mariannevanvoorthuizen@hotmail.com 
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Bibliodrama  
 
 
Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een bijbelverhaal 
tot leven. Je doet dit door je in te leven in een van de personages 
van het verhaal. Stel, je neemt de rol van leerling op je en je 
verkent wat hem overkwam in de storm op het meer. In die rol 
word je met verschillende tegenstrijdige emoties en 
overtuigingen geconfronteerd. Daarin kun je verkennen wat de 
leerling beweegt en tegelijkertijd wat jou beweegt wanneer je in 
een angstige situatie verkeert en het water je aan de lippen staat. 
Veel bijbelverhalen blijken confronterend te zijn en je uit te 
nodigen zowel het gedrag van een bijbelfiguur te onderzoeken 
als ook indirect dat van jezelf. 
 
Bibliodrama speel je in wisselwerking met anderen, met ieder 
een eigen verhouding tot het verhaal dat centraal staat. Zo kan 
degene die leerling speelt dat alleen maar doen in interactie met 
andere rollen: de andere leerlingen en Jezus. In de speelruimte 
die je samen creëert, onderzoek je daden, dilemma’s en keuzes 
van verhaalfiguren en tegelijkertijd ook jouw verhouding tot die 
daden, dilemma’s en keuzes. Op deze manier kan een 
bijbelverhaal heel dichtbij komen en nieuwe betekenis krijgen.  
 
Waar:  Irene, Janskerkplein 2 te Mijdrecht.  
Wanneer: Inmiddels is er een groep ontstaan die vier keer 

per jaar op dinsdagavond bij elkaar komt. Hier 
kunt u nog bij aansluiten. U bent van harte 
welkom op 4 okt., 10 jan., 14 mrt. en 9 mei. 

Tijd: Van 19.30 tot 22.00 
Kosten: € 15 per keer. 
 Desgewenst kunt u het hele seizoen meedoen.  
 
Informatie: 
Madelon Verwer-Ramp, tel. 0297–27 24 44 
info@therapie-pezzettino.nl, www.therapie-pezzettino.nl 
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Omgaan met rouw in een groep van lotgenoten 
 
 
Heeft u enige tijd geleden iemand die 
u dierbaar was verloren? Het kan 
soms helpen om hierover te praten 
met mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt. De gespreksgroep 
Omgaan met Rouw biedt u deze 
mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet 
en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De 
groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het 
verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. 
In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s 
gesproken zoals: omgaan met emoties of het omgaan met reacties 
van anderen. De avonden worden begeleid door mw. Richt Bouma 
en mw. Roeline Elzes. 
 
De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die willen praten over 
een overleden persoon en behoefte hebben aan een luisterend 
oor, maar ook graag willen horen hoe anderen in een dergelijke 
situatie met verlies omgaan. Het aantal deelnemers is maximaal 
acht. 
 
Waar: Buurtkamer Wilnis, Dorpscentrum Willisstee (via 
 achteringang), P. Joostenlaan 24, Wilnis 
Wanneer: Dinsdagavond 20 sept., 4 en 18 okt., 8 en 22 nov. 

en 6 dec. 
Tijd: Van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Informatie: 
Richt Bouma, r.boumabakker@gmail.com 
Roeline Elzes, r.elzes@kpnplanet.nl  
Aanmelden kan bij Tympaan-De Baat in Mijdrecht:  
tel. 0297-23 02 80 of via m.white@stdb.nl. U wordt dan 
teruggebeld voor een kennismakingsgesprek. Aan deze 
gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen 
kosten verbonden. 
  



 

 Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2022 - 2023 

11 

Genesis 
 
 
Interkerkelijke cursus najaar 2022. 
Deze zestiende cursus wordt geleid door Henk Oudshoorn, die 
ook de tekst verzorgde. 
In een serie van acht ochtenden bestuderen wij het boek 
Genesis, geschreven door rabbijn Jonathan Sacks. 
 
In het boek Genesis bespreekt Sacks de belangrijkste Genesis-
verhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden 
met de Thora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis en 
met ons persoonlijk leven. 
 
Wij gaan met elkaar in gesprek. 
Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende 
kerkgenootschappen. 
 
Waar: De Rank 
Wanneer: Woensdagochtend 
 14, 21 en 28 september 
 05, 12, 19 en 26 oktober 
 02 november  
Tijd: Van 9.45 tot 12.00 uur 
Informatie: Henk Oudshoorn, tel. 28 13 16 
 Nel Pauw, tel. 28 42 10 
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De pastorale brieven: 1 en 2 Timoteüs en Titus 
 
 
Bijbelleesavonden 
Nadat we vier jaar op rij een van de vier evangeliën van het 
Nieuw Testament gelezen hebben, richten we ons dit jaar 
2022/23 op twee personen die wat minder bekend zijn bij 
bijbellezers: Timoteüs en Titus. Uit de correspondentie van de 
apostel Paulus bekend als zijn medewerkers.  
De brieven die de apostel aan hen schrijft worden wel de 
‘pastorale brieven’ genoemd. Paulus voorziet in deze drie 
geschriften de jonge gemeente en haar leiders van aanwijzingen 
voor de herderlijke zorg binnen de gemeente.  
 
1 en 2 Timoteüs en Titus behoren tot de jongere bijbelboeken 
van het Nieuwe Testament. Mogelijk geschreven aan het einde 
van de eerste eeuw. Het is echter twijfelachtig of de brieven wel 
van Paulus’ eigen hand zijn? Zijn deze brieven mogelijk in ‘zijn 
naam’ geschreven, dus pseudo paulinisch? En als dat zo is, wat 
kan daar dan de reden van zijn?  

 Timoteüs    Titus  
 
We betreden opnieuw het leespad om te ontdekken of we 
antwoorden kunnen formuleren op deze vragen, maar ook om te 
delen hoe ze tot ons kunnen ‘spreken’ in onze huidige tijd en in 
ons eigen leven.  
 
Vanaf oktober t/m februari komen we maandelijks op een  
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dinsdagavond bij elkaar om een gedeelte te lezen. De avonden 
kunnen onafhankelijk van elkaar bezocht worden. Opgeven is 
niet noodzakelijk, maar mag wel natuurlijk. Toegang gratis! 
 
Waar: De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis.  
Wanneer: 4 okt., 8 nov., 13 dec., 10 jan. en 7 febr.  
Tijd: Van 19.30 tot 21.00 uur 
 
Informatie (en event. aanmelding):  
ds. Piet Ravensbergen, tel. 06-51 112 285, 
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 
 
 
 
 
Wekelijks gebedsmoment 
 
Elke dinsdag om 19.00 uur bidden we in de Janskerk in 
Mijdrecht voor de kerken, onze dorpen en voor wat er in de 
wereld gebeurt. We zetten een paar stoelen op het podium en 
beginnen met het lezen van een kort Bijbelgedeelte. Daarna 
wisselen we uit wat ons aanspreekt. Vaak beginnen we dan met 
een dankgebed voor wat we hebben gelezen en dan bidden we. 
De een hardop, een ander in stilte. Eenieder is vrij om hier op 
zijn of haar eigen wijze aan mee te doen. De een is er alle weken, 
een ander komt af en toe of één keer. Het is ook mogelijk om per  
e-mail of telefoon gebedspunten door te geven.  
Weet je van harte welkom!  
 
Waar: de Janskerk in Mijdrecht 
Wanneer: elke dinsdagavond van 19.00 tot ± 19.45 uur 
Informatie:  ds. Elise Jansen, ds.elise@pgmijdrecht.nl  
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God in de supermarkt 
 
 
Het is vast herkenbaar. Je 
staat in de supermarkt en 
je vraagt je af: wat eten we 
vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ 
boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of 
toch vis? 
 
Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor 
het gezonde, plantaardige Alprotoetje, of toch een emmertje met 
yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het 
de dure of de goedkope reep chocola? 
 
Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij 
elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen 
gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. 
Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor 
verwarring… 
 
De lezing ‘God in de supermarkt’ verkent de keuzes die we 
maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een 
helder ethisch kader. 
De lezing wordt gehouden door Alfred Slomp, schrijver van het 
boek SuperWaar. 
 
Waar: De Schakel 
Wanneer: donderdag 6 oktober 
Tijd: 19.30 uur. 
 
U kunt u hiervoor opgeven tot 2 oktober via 
diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl,  
of via tel. 0297-27 44 46  
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Vervolgens willen we nadenken en 
discussiëren over duurzaamheid en ons 
koopgedrag naar aanleiding van de 
onderwerpen die Alfred Slomp ons heeft 
aangereikt.  
 
Waar: De Schakel 
Wanneer: woensdag 18 januari 
Tijd: 19.30 uur 
 
Aanmelding voor deze avond op dezelfde wijze als voor de lezing, 
tot vijf dagen voor aanvang. 
 
 
 
 
Als afsluiting zijn we welkom op de biologische boerderij van 
Joost en Liesbeth Samsom. Zij zullen ons een rondleiding geven 
op hun bedrijf.  
Na afloop kan er waarschijnlijk (op eigen kosten) iets gedronken 
worden in Paviljoen Toren de Grote Sniep, Veenkade 1. 
 
Waar: Gagelweg 1 in Wilnis. 
Wanneer: zaterdag 11 maart 
Tijd: 14.00 uur 
 
Aanmelding voor deze middag op dezelfde wijze als voor de lezing, 
tot vijf dagen voor aanvang. 
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Kunst-en-kerkviering 
 
 
Wat maakt een huis tot thuis – kunst en kerk bij Het Open Huis 

Er worden plannen gemaakt voor Het Open huis in de Rank 
waarbij verschillende maatschappelijke, culturele en kerkelijke 
organisaties een onderdak vinden in De Rank. 

Een mooie gelegenheid om ons te bezinnen op en creatief te 
laten inspireren door wat een huis tot een thuis maakt. We 
willen dat voor deze kunst-en-kerkviering ook delen met andere 
huidige en toekomstige gebruikers van De Rank. 

Op 4 juli is er een inspiratieavond in de Rank gehouden, en op 
zondag 9 oktober is het resultaat te zien, te horen en te 
bewonderen tijdens een dienst om 15.00 uur in De Rank. 

Mooie muziek van Wim de Penning en andere muzikanten zal de 
schilderijen, gedichten, lezing uit de Bijbel en een overweging 
door ds. Erick Versloot, afwisselen. 

Na afloop drinken we koffie/thee of een glas en kunnen de 
kunstwerken van dichtbij bewonderd worden en krijgt u een 
boekwerkje met de verbeeldingen en teksten mee. 
 
Waar: De Rank in Mijdrecht 
Wanneer: Zondag 9 oktober 
Tijd: 15.00 uur 
De toegang is gratis, u bent van harte welkom! 
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Muzikale avond met het thema ‘Vrijheid’ 
 
 
Het Christelijk Gemengd Koor HIDDAI hoopt op 15 oktober o.l.v. 
Wim van Dijkhuizen een mooie muzikale avond te brengen met 
medewerking van: 
Peter van Dongen: orgel 
Annet van Ginkel: dwarsfluit 
Gijs Wagenaar: contrabas  
Anneke Romijn: fluit 
 
Het belooft een gevarieerde 
avond te worden waarin 
liederen van het koor worden 
afgewisseld met samenzang.  
 
In samenspraak met de Z.W.O. is een spreker van ‘Open Doors’ 
uitgenodigd om het thema kracht bij te zetten. 
De kern van de avond is het denken aan onze kostbare vrijheid, 
wereldwijde zorgen om vluchtelingen en vervolgde Christenen. 
In de pauze kan een consumptie genuttigd kan worden tegen 
betaling van €1,50. Dit ter bestrijding van de onkosten op deze 
avond. Het liefst betalen met pinpas – contant mag natuurlijk 
ook. 
 
U bent van harte welkom. De toegang is gratis, er wordt een 
collecte gehouden voor de Stichting Open Doors. 
 
Wanneer:  Zaterdag 15 oktober 
Waar: De Morgenster kerkzaal, Herenweg 253 te 
 Vinkeveen 
Tijd: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur 
Contact: Marianne Brockhoff, namens Z.W.O, 
 A.brockhoff2@kpnplanet 

Jan Boellaard namens Hiddai, tel. 06-30 508 259 
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Kring rondom het boek Geld en Go€d.  
 
 
Hoe we de wereld echt kunnen verrijken, 
door Alain Verheij. 
 
Eenmaal per maand na afloop van de 
open ochtend in De Rank is deze kring 
er van 11.00 tot 12.00 uur onder 
leiding van ds. Erick Versloot. 
 
Voor iedereen die nog twijfelt aan de 
effectiviteit van een klein clubje 
onverbeterlijk idealistische mensen: 
uiteindelijk veroverde deze 
onwaarschijnlijke en kansloze sekte 
van een timmerman en wat vissers in 
een afgelegen provincie het complete 
Romeinse Rijk, om de grootste religie 
ter wereld te vormen. Vertel mij dan nog eens dat investeren in 
een nieuwe wereld weggegooide moeite is. 

Theoloog Alain Verheij zoekt in Bijbelverhalen naar tijdloze 
lessen over een goede, rechtvaardige omgang met geld. Want 
onze tijden zijn veranderd, onze complexe relatie met geld is dat 
niet. 
In Geld en Go€d onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun 
geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld 
mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als 
theoloog zoekt hij op een plek die niet iedere moderne lezer 
verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. Die 
blijken talloze goede inzichten over geld te 
bevatten. Daarbij duiken Mozes en Jezus 
steeds weer op, twee visionairs die 
hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe 
manier van (samen)leven.  
 
Verheij vertolkt hun eigenwijze gedachten met humor en passie, 
waarbij ze steeds verrassend actueel blijken. Soepel loodst hij de 
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lezer via Romeinse belastingen en manna langs de toeslagen-
affaire en bitcoin. De tijden zijn dan misschien wel veranderd, de 
mensen zijn dat niet. Nog altijd hebben we een complexe relatie 
met ons geld – nog altijd verlangen we naar rust, rechtvaar-
digheid en vrijheid. 
 

Waar: De Rank in Mijdrecht 
Wanneer: Eerste keer 10 november, 
 volgende data worden dan afgesproken. 
Meer informatie en opgave: 
ds. Erick Versloot, ds.erick@pgmijdrecht.nl, tel. 06-46 723 725 
 
NB Het is handig om het boek aan te schaffen vooraf en het 
eerste hoofdstuk dan al gelezen te hebben. (e-book € 13,99 / 
paperback € 21,99) 
 
NB: in 2023 gaat de auteur voor in de Janskerk in Mijdrecht. 

 
 
 
Open kerk donderdagmorgen in De Rank 
Van 10.00 tot 11.00 uur 
 
Elke donderdagmorgen staat De Rank, 
Prins Bernhardlaan 2 te Mijdrecht, open 
voor ieder die een kaarsje aan wil steken, 
een kop koffie wil drinken en mensen wil 
ontmoeten. 
Een gastheer/-vrouw serveert koffie of 
thee met iets lekkers en een van de 
predikanten is aanwezig en beschikbaar voor een gesprek. 
De toegang is vrij en de koffie is gratis.  
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Soos bij De Morgenster, Vinkeveen 
 
 
In het winterseizoen wordt gedurende 16 middagen een 
soosmiddag georganiseerd voor belangstellenden van 55 jaar en 
ouder. Ook niet-leden van onze kerk zijn daar welkom. De 
middagen vallen op woensdag en vinden om de week plaats in 
het Ontmoetingscentrum achter de kerk.  
Doel van deze middagen is contact met elkaar door middel van 
een praatje en het doen van spelletjes zoals sjoelen, triominos, 
rummikub of een kaartspelletje. Dit alles onder leiding van 
enkele vrijwilligers. 
De kosten per middag bedragen € 1,50 per persoon. Daarvan 
worden koffie, thee, limonade en koekjes betaald. 
 
Waar: Ontmoetingscentrum bij ‘De Morgenster’, 
 Herenweg 253 in Vinkeveen 
Wanneer: 14 en 28 sept., 12 en 26 okt., 9 en 23 nov., 
 7 en 21 dec. 
 4 en 18 jan., 8 en 22 feb., 8 en 22 mrt, 
 5 en 19 apr. 2023 
Tijd: Van 14.00 tot ca. 16.30 uur. 
 
Informatie: Mieke de Haan, mkdehaan@kpnplanet.nl 
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“Je hoeft niets te doen…” 
 
 
Je hoeft niets te doen in het ‘Huis van Ontmoeting’. Aanwezig zijn 
is voldoende. 
Ik nodig je uit om te komen. Er is thee en koffie of een glas water.  
Je mag stil zijn en je mag wat zeggen.  
Je bent welkom om 19.30 u in ‘De Rank’, Pr. Bernhardlaan 2 in 
Mijdrecht op donderdag 20 oktober en op 17 november 2022. 
Als ik de kaars aansteek is de avond begonnen.  
Ik ga op 20 oktober een paar woorden zeggen over ‘Verhuizen’ 
en op 17 november over ‘Toekomst’. En ik ga iets zeggen hoe de 
avond zou kunnen verlopen. 
We willen elkaar deze twee avonden ontmoeten rondom deze 
twee woorden. Misschien herkennen we elkaar in wat wij 
vertellen. Misschien niet. Alle woorden die we spreken zijn 
waardevol. Ook stil zijn is waardevol. Je kunt ook één avond 
komen. 
Misschien heb jij, heeft u, ook iets te zeggen over deze 
onderwerpen. Dat mag maar het moet niet. 
Je bent vrij om te spreken en vrij om te luisteren. Wat jij wilt. 
Als ik de kaars uitblaas is de avond voorbij. 
Dat zal rond 21.00 uur zijn. 
Dat is allemaal best spannend. Vind ik zelf ook! En ik verlang te 
luisteren naar jou, naar u. Met heel mijn hart! 
 
Je kunt je opgeven. Dan kan ik op je wachten. Het liefst per mail. 
De kosten zijn 5 euro per avond. Dit kun je ter plekke betalen. 
Graag gepast klein geld meenemen voor koffie/thee 
 
De eventuele data voor 2023 zijn nog niet bekend. Als je ze wilt 
weten let dan op de aankondigen in de kerkbladen en de kranten 
of stuur een mail naar mij. 
 
Waar: De Rank in Mijdrecht 
Wanneer: 20 oktober en 17 november om 19.30 uur 
Informatie: Elza Vis, elzavis2016@gmail.com, 
tel. 06-23 150 498  
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Wie was Jezus 
 
 
Interkerkelijke Cursus najaar 2022/voorjaar 2023 
Deze zeventiende cursus wordt geleid door Henk Oudshoorn, die 
ook de tekst verzorgde. 
 
In acht ochtenden staan wij, aan de hand van de tekst, stil bij de 
persoon Jezus. Door de eeuwen heen heeft men zich afgevraagd 
welke betekenis Jezus heeft voor gelovige en ongelovige mensen. 
In deze cursus buigen wij ons over onderzoeken, inzichten, 
geloofservaringen en betekenisgeving door de eeuwen heen. 
 
Wij gaan met elkaar in gesprek en zullen onszelf ook de vraag 
stellen: “Wie denk ik dat Jezus was en is” 
 
Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende 
kerkgenootschappen 
 
Waar: De Rank 
Wanneer: Woensdagochtend 
 09, 16, 23 en 30 november 2022 
 04, 11, 18, en 25 januari 2023 
Tijd: van 09.45 tot 12.00 uur 
Informatie:  Henk Oudshoorn, tel. 28 13 16 
 Nel Pauw, tel. 28 42 10 
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WVTTK: Wat Verder Ter Tafel Komt  
 
 
U kent ongetwijfeld de afkorting WVTTK aan het einde van een 
vergadering. Zijn er nog zaken die niet op de agenda stonden, 
maar die wel ter tafel moeten komen, 
is de vraag die dan gesteld wordt. 
Vanuit die gedachte zijn er drie 
WVTTK-avonden gepland: waar zullen 
we het met elkaar nu eens over 
hebben? Wat moet er nog ter tafel 
komen?  
 
Een nieuw initiatief. Open avonden waarin we als deelnemers 
zelf inbrengen wat we met elkaar willen bespreken op het 
gebied van betekenisgeving, maatschappij en spiritualiteit. Dat 
kan een artikel uit de krant zijn, waar je wel eens over door zou 
willen praten. Een boek dat je raakte, muziek die je diep 
ontroerde en waar je graag iets over verteld. Een 
maatschappelijke actuele kwestie en de vragen die dat oproept, 
enz. enz.  
 
Doel van avonden is te leren van elkaar en de eigen geest te 
scherpen aan de inbreng van de ander. WVTTK-avonden, een 
initiatief ook met een open einde. 
We gaan ontdekken wat het ons 
brengt. Van harte welkom. 
 
 
Waar: De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis  
Wanneer: Maandag 14 nov., 12 dec. en 9 jan. 
Tijd: Van 19.30 tot 21.00 uur 
Toegang gratis. Koffie en thee.  
 
Informatie (en event. aanmelding):  
ds. Piet Ravensbergen, tel. 06-51 112 285, 
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 
Marianne van Voorthuizen, tel. 0297-28 67 98, 
mariannevanvoorthuizen@hotmail.com  
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Gedenken rondom Eeuwigheidszondag 
 
 
Op 15, 17 en 19 november staat de kerk De Morgenster open om 
naar binnen te lopen. In deze tijd van het jaar gedenken we de 
mensen die gestorven zijn. Om ruimte te geven aan het 
herinneren van overledenen of bij wat er om ons heen in de 
wereld gebeurd is in het afgelopen jaar, is de kerk open voor 
eenieder die daar behoefte aan heeft. 
In de kerkzaal klinkt zachte Taizé-muziek. De paaskaars brandt 
en er zijn kaarsjes voor persoonlijke herinnering. Voor 
bezoekers is er desgewenst een brochure met korte gedichten, 
gebeden en liederen die steun kunnen geven bij 
rouwverwerking. 
 
Waar: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen 
Wanneer:  dinsdag 15 en donderdag 17 november van 19.00 
  tot 20.30 uur 
 Zaterdag 19 november van 14.30 tot 16.00 uur 

 
 
Praatcafé ‘t Trefpunt  
 
 
In ’t Trefpunt delen we onze ervaringen en verhalen.  
Wij luisteren naar elkaar en komen met elkaar in gesprek 
hierover.  
Informeel, gezellig, maar ook serieus.  
Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht 
achtergrond of levensovertuiging. 
Elke eerste vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur. 
Waar: : Kerkstraat 23, Abcoude.  
Kosten: € 2, koffie, thee en een glaasje wijn of fris 
 inbegrepen. 
Praatcafé ’t Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van 
de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude. 
Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294–28 13 35.  
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Oecumenische vieringen in de Antonius van Paduakerk in 
De Hoef en in De Morgenster in Vinkeveen 
 
 
Derde Advent zondag 11 december om 09.30 uur 
Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur 
 
In beide diensten zijn een voorganger 
namens de RK parochie Johannes de 
Doper en ds. Erick Versloot van de 
Protestantse Gemeente Mijdrecht 
voorganger en het Oecumenisch 
Projectkoor werkt aan beide 
vieringen mee. 
 
 
Op 15 januari om 10.00 is er in de Morgenster in Vinkeveen 
eveneens een oecumenische viering.  
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Volkskerstzang in De Ronde Venen: zondag 18 december 
 
 
KOMT ALLEN TEZAMEN! 
Het begon met een droom van pastoor 
Gerard Griffioen: 'Wat zou het mooi zijn als 
vanuit allerlei richtingen mensen naar 
buiten treden en we elkaar ontmoeten 
rondom de positieve boodschap van kerst'. 
Die droom werd werkelijkheid. 
 
Op zondagmiddag 18 december komen weer mensen uit alle 
windstreken samen in de Johannes de Doperkerk in Driehuis. 
Daar houden we om 15.00 uur een volkskerstzang onder 
begeleiding van Concordia en met medewerking van 
voorgangers uit diverse kerken uit de Ronde Venen en een 
vertegenwoordiger namens burgemeester en wethouders. 
 
De dienst zal ook online bij te wonen zijn. 
 
Om 16.00 uur staat daarna bij gunstig weer op 
het plein van Driehuis en anders – als dat 
mogelijk is - in de prachtig versierde kerk 
warme chocomel en glühwein klaar en is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
 
Wees welkom, zing mee, kijk mee, doe mee! 
Gezamenlijke kerken in de Ronde Venen 
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Films die er toe doen! 
 
 
I’ll push you  

Justin en Patrick groeien samen op in Idaho, 
Amerika. Al vanaf hun vroegste jeugd zijn ze 
bevriend en zoeken vaak het avontuur op. 
Justin krijgt een progressieve spierziekte, die 
maakt dat hij aan zijn rolstoel gebonden is. Hij vat 
het plan op om de Camino de Santiago, een 750 
km lange pelgrimsroute af te leggen. 
Patrick reageert met: Dan duw ik je! 

Een verhaal vol vriendschap, geloof en vertrouwen en liefde. 
 
The Trial 

De gepensioneerde advocaat Mac Modine heeft 9 
jaar geleden zijn vrouw en zijn twee kinderen 
ten gevolge van een afschuwelijk ongeluk 
verloren. Hij is er psychisch zo aan toe dat hij 
overweegt om zelfmoord te plegen. 
Dan ontvangt hij een telefoontje van de 
stadsrechter om een ingewikkelde moordzaak 
op zich te nemen en dit verandert zijn leven 
compleet. 

Een rechtbankdrama waarin ook zaken naar voren komen als 
trouw en integriteit. 
 
Waar: De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis, 
 zaal open: 19.45 uur, koffie en thee 
Wanneer: 
I’ll push you donderdag 26 januari 2023, 20.00 uur 
The Trial  donderdag 23 februari 2023, 20.00 uur 
 
Informatie:  
ds. Piet Ravensbergen, tel. 06-51 112 285 
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 
Marianne van Voorthuizen, tel. 0297-28 67 98 
mariannevanvoorthuizen@hotmail.com  
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OKM 
 
 
Heeft u al eens gehoord over de OKM? 
Dat staat voor Open Kontakt Morgen. Graag nodigen we u uit om 
ook eens aan te schuiven.  
Iedere keer staat er een ander thema centraal. Soms is er een 
gastspreker, soms een film, maar altijd staat de ontmoeting met 
de ander centraal. Op onderstaande data kunt u zien wat er op 
het programma staat tot en met december. 
Mocht het vervoer een probleem zijn, neem dan contact met ons 
op, dan kan er vervoer geregeld worden. 
U bent van harte welkom! Toegang is gratis, graag tot ziens. 
 
21 september Leven met symbolen, o.l.v. Helma Teusink 
19 oktober Op pelgrimspaden, gastspreker Piet ten Kate 
23 november Vluchtelingenwerk, gastspreker Christina  

Dominicus 
21 december Kerstprogramma 
 
Waar: Irene, Janskerkplein 2, Mijdrecht. 
Wanneer: Elke derde woensdag van de maand  
Tijd: Van 10.00 tot 12.00 uur, 
 vanaf 9.45 uur koffie/thee. 
Informatie: Ineke Siegers, tel. 0297-28 56 69 
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Bidden in de nacht: Voor wie werken, waken en wenen 
 
 
Hoe kunnen we God vertrouwen als alles om ons heen donker is? 
Waar vinden we troost als we ’s nachts piekerend wakker 
liggen?  
Tish Warren behandelt in dit boek thema’s als menselijke 
kwetsbaarheid, lijden en Gods schijnbare afwezigheid. Dat doet 

ze aan de hand van de nachtelijke liturgische 
gebeden van de kerk, de completen. In een 
tijd waarin ze zelf met twijfel en verlies 
geconfronteerd werd gaven de gebeden van 
de kerk haar grond onder de voeten.  
 
Tish Harrison Warren is priester in de 
Anglicaanse kerk in Noord-Amerika. Ze is 
verbonden aan de Church of the Ascension in 
Pittsburgh, Pennsylvania. Ze schreef eerder 
Liturgie van het alledaagse (3e druk). 

Aan de hand van dit boek, de gebedservaring van Warren en 
onze eigen gebedspraktijk gaan we met elkaar in gesprek over 
bidden. Wat is bidden eigenlijk? Lukt het jou nog om te bidden, 
of juist niet? Wat kan helpen om te blijven bidden?  
Van harte uitgenodigd en welkom! 
 
Waar: De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis  
Wanneer: Dinsdag 31 januari 2023 
Tijd: Van 19.30 - 21.00 uur  
Toegang gratis. Koffie en thee.  
 
Informatie (en event. aanmelding):  
ds. Piet Ravensbergen, tel. 06-51 112 285, 
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl 
Marianne van Voorthuizen, tel. 0297-28 67 98, 
mariannevanvoorthuizen@hotmail.com 
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Viering Wereldgebedsdag 3 maart 2023 om 19.00 uur 
 
 
I Have Heard About Your Faith~ Thema: Zichtbaar geloven 
 
De Wereldgebedsdag wordt iedere eerste 
vrijdag in maart gevierd in De Rank. 
Wereldwijd zijn christenen zo verbonden met 
elkaar: samen vieren, bidden en delen. Ieder 
jaar staan de gebruiken van een ander land 
centraal, dit jaar Taiwan 
Een verbindend initiatief, van harte welkom. 
www.wereldgebedsdag.nl 
 
 
Samen Bijbellezen 
 
Deze kring draait nu enkele jaren steeds in een wat gewijzigde 
samenstelling. Sommigen doen al langer mee, anderen zijn net 
aangesloten. Elke twee weken komen we op woensdagmiddag 
bij elkaar. We zijn dan meestal met 6-10 mensen.  
We ervaren hoe verrijkend het is om samen de Bijbel te lezen. In 
je eentje valt dat niet altijd mee. Op deze kring gaat er niet om of 
je veel of weinig kennis hebt van de Bijbel. Iedereen kan 
meedoen. We delen met elkaar wat de woorden uit de Bijbel 
oproepen. Het is een manier van lezen waarin we meer tijd 
nemen voor een Bijbeltekst. Iedere keer stellen we onszelf drie 
dezelfde vragen. Over wat ons opvalt in de tekst, wat dat 
betekent voor ons leven nu en wat God tegen ons zou willen 
zeggen door deze tekst heen. We zijn steeds een paar minuten 
stil om over een vraag na te denken en vervolgens is er de 
mogelijkheid om uit te wisselen. Deze maanden zijn we 
onderweg in het Bijbelboek Romeinen. Van harte welkom om 
mee te doen! 
 
Waar: De Rank in Mijdrecht 
Wanneer: tweewekelijks op woensdagmiddag  
Tijd: Van 13.30 tot 15.00 uur 
Informatie: ds. Elise Jansen, ds.elise@pgmijdrecht.nl   
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Uit het dagboek van twee herdershonden 
 
 
Woensdagavond 15 februari delen ds. David 
van Veen uit Gouda en ds. Erick Versloot met 
ieder die het horen wil herinneringen uit hun 
predikantschap. 

Uit ‘Het dagboek van een herdershond’ 
vertellen zij met name aan de hand van de rol en betekenis van 
liederen en klassieke en populaire muziek ontroerende en 
humoristische verhalen uit hun dienstverband als predikant.  

We horen de verhalen, beluisteren de muziek en zingen de 
levensliederen mee. Om 21.30 uur is er een afsluitende borrel. 
De toegang is vrij, van harte welkom  
 

Waar: Janskerk, Janskerkplein 1 in Mijdrecht 
Wanneer: woensdag 15 februari  
Tijd: 20.00 uur  
Informatie:  ds. Erick Versloot, ds.erick@pgmijdrecht.nl 
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Wie langzaam door het duister wordt meegezogen, wil zich 
vaak niet tonen 
 
 
Je ziet ze niet. De mensen met wie het slecht gaat. 
 
Natuurlijk. Soms begint iemand op een terras te grienen vanwege 
een ontslag. Of staat er een stel hooggeschouderd te ruziën, 
waardoor de hele straat weet: Loopt effe niet zo lekker. Dat zijn 
ook mensen met wie het minder gaat. Maar wie langzaam door 
het duister wordt meegezogen, wil zich vaak niet tonen. 
 
Alle mensen die wakker worden en het liefst onder de wol blijven. 
Laat me slapen. Ogen dicht. Ik kan het niet. Vandaag wil ik er niet 
zijn. Het zijn er honderdduizenden. Maar we zien ze niet. 
 
Deze week herkende ik mezelf opeens weer. De juiste hulp (praten 
en pillen) zet zoden aan de dijk. Ik bezie de wereld zoals ik hem 47 
jaar bekeken heb. Met een natuurlijk goed humeur. En een zekere 
gretigheid. 
Toch voel ik me wankel. Want wie eenmaal van een ladder lazert, 
blijft als hij weer omhoog klautert altijd toch een beetje bibberen. 
…Omdat ik me hier en vandaag wel laat zien. Maar dat durf ik pas 
nu het eindelijk beter gaat. 
 
Met deze column maakte Roos Stikker veel los. 
Hoe ga je om met depressie? Van jezelf of mensen in 
je omgeving? 
 
Prof. dr. Piet ter Wee, medisch directeur van het VUMC en een 
collega psychiater vertellen ons er meer over.  
Hartelijk welkom! 
 
Waar: De Rank, Prins Bernhardlaan 2 Mijdrecht 
Wanneer: Woensdag 18 januari 
Tijd: 20.00 uur, 19.45 inloop met koffie en thee. 
Daarna is er rond 21.30 uur gelegenheid om bij een borrel nog 
na te praten met elkaar.   
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De evangelisten gelezen door de bril van een 
oudtestamenticus. 
 
Verrassend, verhelderend en verdiepend lezen in de Bijbel, door  
dr. Piet van Midden  
 
Er zijn veel meer evangelies dan wij in de 
canon hebben: van Thomas, van Judas; 
Johannes apocrief, etc. Maar vier haalden de 
eindstreep van de canon. Wat nemen die 
vier aan bagage mee: een vergelijking tussen 
Matteüs en Lucas en een theologische 
buitenstaander: Johannes. 
 
We lezen de Bijbel allemaal met een bril op. 
Je blik wordt bepaald door je opvoeding, biografie, welk 
geloofsonderricht je al dan niet kreeg en door wat je 
bijvoorbeeld 's zondags ter ore komt. 
 
Laat je verrassen door de bril waarmee dr. Piet van Midden de 
Bijbel leest. Als docent Hebreeuws aan de Katholieke 
Universiteit van Tilburg, protestantse predikant, oprichter en 
reisleider van Drietour heeft hij veel brillen voorhanden. Humor 
en diepgang gaan bij hem hand in hand. 
 
Tijdens het vorige seizoen kwamen er velen op zijn avond af en 
was er alom de vraag na afloop: kan hij weer komen?  
 
Dit jaar leggen we de focus op Pasen. 
De evangeliën die wij uit de Bijbel kennen zijn alle naar Goede 
Vrijdag en Pasen toegeschreven. De evangeliën zijn in zekere zin 
een omweg naar kruis en opstanding.  
We bespraken eerder langs welke lijnen de evangelisten hun 
werk hebben opgebouwd, hun ‘theologie’. Maar aangezien het 
verhaal van lijden en opstanding het doel van het evangelie is, is 
het verrassend te zien hoe verschillend de drie grote 
evangelisten dat verhaal ‘aanvliegen’: als een nieuwe Thora, als 
een reisverhaal en als erkenning van Jezus’ koningschap. 
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Je kunt aan de verhaalthema’s al zien dat ze horen bij een veel 
groter verhaal. 
Er is op 22 maart een hand out beschikbaar. 
Van harte welkom!  
 
Waar: Irene, Janskerkplein 2, Mijdrecht 
Wanneer: Woensdag 22 maart  
Tijd: 19.45 uur koffie/thee. 
 Aanvang 20.00 tot 22.00 uur, met pauze. 
 Toegang gratis 
Informatie: ds. Erick Versloot, ds.erick@pgmijdrecht.nl 
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Adressen 
 
 
Rooms Katholieke parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen 

Centraal Secretariaat:  
Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen, 0297-26 50 46 
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 

 
HH Cosmas & Damianuskerk & Trefpunt voor Levenskunst 
Kerkstraat 23, Abcoude 
H. Antonius van Padua, Oostzijde 45, De Hoef 
H. Johannes de Doper, Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis 
H. Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen 

 
Protestantse Gemeente Abcoude 

Dorpskerk, Kerkplein 45  
’t Hoogt, Kerkplein 32 
www.dorpskerkabcoude.nl 

 
Oud-Katholieke Statie van de H. Elia te Mijdrecht 

Grutto 2a, Mijdrecht 
derondevenen.okkn.nl 

 
Protestantse Gemeente Mijdrecht  

Janskerk, Janskerkplein 1 
‘Irene’, Janskerkplein 2  
De Rank, Prins Bernhardlaan 2 
www.pgmijdrecht.nl 

 
Protestantse Gemeente ‘De Morgenster’ Vinkeveen – Waverveen  

Herenweg 253 
www.morgenstervinkeveen.nl  

 
PKN Ontmoetingskerk & De Schakel, Wilnis  

Dorpsstraat 20 
www.pknontmoetingskerkwilnis.nl 

 
 
 

http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/
http://www.dorpskerkabcoude.nl/
http://www.pgmijdrecht.nll/
http://www.morgenstervinkeveen.nl/
http://www.pknontmoetingskerkwilnis.nl/
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