
Wat geloof ik eigenlijk? 
Deze kring is op do. 4 okt. al begonnen. Het boek “Wat doe ik hier eigenlijk in Godsnaam” van Carel 

ter Linden wordt als richtlijn gebruikt. De avonden van 7 febr. en 7 mrt. zijn voor de komende periode 

gepland. Aanschuiven is alleen na overleg met ds. Anne-Mieke of Marilene Gathier nog mogelijk.  

 

Film in de Rank op vrijdag 8 maart.  
De tweede film van dit seizoen is gepland op vrijdag 8 maart. We draaien dan de film “The children 

act”. Een korte omschrijving: Fiona May is een rechter van het Hooggerechtshof, gespecialiseerd in 

gezinszaken. Dan krijgt ze een zaak op haar bureau geworpen van een 17-jarige jongen met leukemie. 

Om hem al zijn medicijnen te kunnen geven, is er een bloedtransfusie nodig, maar zowel de jongen als 

zijn ouders weigeren dat. Ze zijn Jehova’s en bloed wordt binnen hun geloof beschouwd als de drager 

van de ziel. Dat vermengen met het bloed van een ander is verboden.. Omdat de jongen nog net 

minderjarig is, is het aan de rechter om te beslissen of het ziekenhuis de transfusie mag doorzetten. 

Tegelijk met deze zaak krijgt Fiona op het thuisfront ook te maken met een dilemma, wanneer haar 

man Jack verklaart dat hij een affaire wil. Fiona’s werk heeft het huwelijk van de twee doen verzanden 

in een passieloos samenleven. Fiona lijkt de zaak van de 17-jarige jongen aan te grijpen ter afleiding, 

maar wanneer deze Adam Henry zich andersom ook aan Fiona vastgrijpt, wordt de grens tussen 

persoonlijk en professioneel steeds vager en moet Fiona haar op de wet gestoelde stelligheid 

heroverwegen. Kijk voor verdere info over deze zeer recente prachtige film elders via de computer. 

Vanaf 19.30 tot ± 22.00 uur. Opgeven is niet nodig. Het filmbezoek is gratis. Er staat een mandje voor 

een vrijwillige bijdrage. Koffie en thee is gratis. Andere drankjes €1,-. Een spontaan gesprek tijdens 

een drankje na afloop is mogelijk.  

 

Rondom 4-en! Vier ontmoetingen rondom VIEREN. 
Wat vieren we in de kerk? Hoe vieren we? Doen we dat alleen op zondag? Welke taal spreken we? 

Spreekt die taal ons nog aan? Waarom doen we het zoals we het doen…? Iedereen is van harte 

uitgenodigd voor deze komende drie ochtenden/avonden. Switchen van ochtend naar avond is 

mogelijk.  

Dinsdagochtenden 22 januari en 12 en 26 februari van 10.00 tot 12.00 uur. 

Dinsdagavonden  22 januari en 12 en 26 februari van 20.00 tot 22.00 uur 

 



Op de dinsdagochtend en avond van 22 januari: Vieren in de Rank op de zondag 

Hoe ziet onze Orde van Dienst eruit? En waarom zo? 

Op de dinsdagochtend en avond van 12 februari: Viering van het Avondmaal 

Iedereen is welkom. Ook als de andere ochtenden/avonden niet bezocht zijn. 

Op de dinsdagochtend en avond van 26 februari: Er zijn nog veel meer vormen.... 

De manier van vieren heeft ook te maken met theologie en met je eigen beleving 

en smaak.  
Komen zonder opgave is vanaf nu mogelijk.   
 

4-en: we VIEREN tijdens creatieve activiteiten.  
In deze SOW-periode staan nog twee creatieve workshops gepland. Op woensdag 13 februari van 

10.00 tot ± 11.30 uur is er creatief schilderen met BIJENWAS onder leiding van Margriet Mannak. 

Iedereen, die zin heeft is van harte welkom vanaf 10.00 tot ± 11.30 uur. Deelname gratis. Opgeven 

vooraf via ontmoeten@derank-nieuwegein.nl of rechtstreeks bij Margriet is heel erg gewenst.  

Op dinsdag 19 maart vindt ook van 10.00 tot ± 11.30 uur de workshop GLASVERVEN plaats. 

Deze activiteit staat onder leiding van Ria Stekelenburg. Ook hierbij geldt: deelname is gratis. 

Opgeven vooraf via ontmoeten@derank-nieuwegein.nl of rechtstreeks bij Ria is heel erg gewenst.  

Supergezellig als je er bij bent. 

 

Preekvoorbereidingen – voor de deelnemers is dit altijd 
weer een FEESTJE!  
We buigen ons met elkaar over de bijbeltekst voor de aanstaande zondag of over de tekst die is 

aangegeven voor de vespers in de 40-dagen periode. Het verbindt je met elkaar en je gaat met meer 

nieuwsgierigheid en plezier naar de erediensten, die erop volgen. 

Data in deze periode : donderdagavond 31 januari van 20.00 tot ± 21.30 uur rond de schriftlezing 

van zo.3 februari (zie elders in deze SOW). 

Op donderdagavond 28 februari  van 20.00 tot ± 22.00 uur vindt het voorbereidingsgesprek rond het 

thema en de lezingen die gebruikt worden tijdens de 40-dagen-vespers. 

Leiding: ds. Anne-Mieke van der Plaat.  

 

Alvast om de datum vrij te houden: PELGRIMAGE op zaterdag 13 april. 
Afhankelijk van de te lopen afstand wordt er rond 10.00 uur; rond 12.00 uur of evt. rond 
14.00 gestart met de wandeling. We eindigen allemaal tussen 16.30 en 17.00 uur in de Rank 
voor een gezellige ontmoeting rond de bar. We wisselen onze wandelervaringen uit. 
Vervolgens gebruiken we gezellig met elkaar een heerlijke door Anneke van Munster bereide 
maaltijd. We eindigen met een korte vesperviering rond de gedachtenishoek in de kerkzaal. 
Moe, maar meestal wel heel erg voldaan, keren we om ± 19.00 uur huiswaarts. 
 

SACRALE DANS ook dit seizoen weer onder de bezielende leiding van 
Wil Schreuder.  
De geplande maandagavonden zijn: 25 mrt., 1 apr. en 8 apr. De tijd is van 20.00 tot ± 22.00 
uur. We houden tussendoor een korte pauze. Ter bestrijding van de kosten wordt voor de 
drie avonden in totaal € 12,50 gevraagd. Opgeven kan via het mailadres: 
ontmoeten@derank-nieuwegein.nl of bij Anneke Dekker (jgdekker@casema.nl of 030-
6054038).  
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GESPREK in de huiskamer: praten met elkaar geeft verbinding. Het 

gesprek vieren naar aanleiding van bijvoorbeeld een televisie- of radio-uitzending. Soms 
staat een mooie tekst of een artikel in een krant centraal. Inbreng van een ieder wordt op 
prijs gesteld. Op de volgende maandagmiddagen staat er om 14.00 uur een bijeenkomst in 
de huiskamer van Ria en Bert op het programma: ma. 18 februari, maandag 8 april en 
eventueel ook nog maandagmiddag 13 mei.    

 
Gluren bij de buren in Nieuwegein vindt dit seizoen plaats op zondag 10 februari 

tussen 13.30 en ± 17.00 uur. Ook de Rank zal weer beschikbaar zijn om een feestje mogelijk 
te maken.  Inmiddels weten we dat we een “tribute singer” op bezoek krijgen. Nu nog 
onbekend, maar straks wereldberoemd in Nieuwegein is zijn bedoeling. Z’n naam is Hans-
Jürgen Link uit Nieuwegein. Hij zal optreden om 14.30, 15.30 en 16.30 uur in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. Een optreden zal ongeveer 30 minuten duren. Zelf is hij heel 
enthousiast nu hij net met pensioen is en aan de start staat van een gedroomde 
zangcarriere. Wil je nu alvast meer over hem weten, kijk dan op de site 
www.hansjurgentributesinger.nl  Bij dit optreden gelden de algemene regels van “Gluren bij 
de buren”. Toegang, koffie en thee gratis. Een kleine vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld om daarmee het project ook in 2020 weer te kunnen organiseren. 
  

DOORGEEFstenen 
In de loop van het seizoen zijn we gestart met dit project. Doorgeefstenen zijn stenen, die de 
gemeente doorgaan. Iemand die zo’n steen krijgt, neemt het initiatief om met een ander 
gemeentelid (liefst wat jonger of juist wat ouder; wat bekend, maar juist ook wat minder 
bekend) een gesprek te plannen. Dit kan een gesprek zijn rond vragen als: Hoe beleef jij je 
geloof in deze periode van je leven? Hoe ervaar je het kerkelijk klimaat in Nederland en hoe 
ervaar je het in de gemeenschap van de Rank? Wat voor wensen heb je om nog positiever 
over de Rank te kunnen gaan denken? Mis je wat in de Rank en zo ja wat dan wel. Hoe zou je 
willen proberen te bereiken dat wat je zo graag wilt? Het gesprek aangaan met een ander 
gemeentelid is al doel op zich zelf. De ontmoeting met elkaar en elkaar in waarde laten zijn 
hoofddoelen. Misschien ben je al benaderd door iemand die je een steen wil overhandigen, 
iemand die een gesprek met je op prijs stelt. Leuk hoor als je daar op in wilt gaan. Ook aan 
jou dan de vraag: wil je een nieuwe persoon benaderen? Een verslag van de gesprekken 
hoeft niet gemaakt te worden en zal zeker niet met naam en toenaam worden weergegeven. 
Zijn er dingen die je vanuit het gesprek of de gesprekken door wilt geven, dan kan dat 
mogelijk voor de Rank van positieve waarde zijn.  
 

Optreden door Thomas Borggrefe op maandag 13 mei om 20.00 uur! 
HELDERMAN 
Nieuw binnengekomen op nummer 1 zeggen ze bij de aankondiging op de hitparade. Het is niet 

zomaar dat we die opmerking hier ook gebruiken. Al met eerdere uitvoeringen gaven we ruimte aan 

Thomas. Hij brengt nu de voorstelling HELDERMAN op de planken van kerkzaal De Rank. 
-een theatervoorstelling over dementie- 

Theatermaker Thomas Borggrefe laat zich in zijn voorstellingen inspireren door zijn werk met 
mensen met dementie:  gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, stilte, er zijn zonder 
woorden. Zijn nieuwe theatervoorstelling is ‘Helderman’ (regie Titus Tiel Groenestege) over 
vergeten, gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Een 
musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat. De voorstelling geeft diepe inzichten in de 
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gevoels-en belevingswereld van een man met dementie, het proces laat een mens zien in al zijn 
kunnen, niet meer kunnen, onmacht en vragen: Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer 
leefbaar? Een actueel onderwerp, geen antwoord, maar voelen en zien, wat in iemand omgaat. 
‘De wereld van dementie is een onbegrijpelijke, wonderlijke landschap vol kleuren, fragmenten, 
poëzie en grillige vormen. De voorstelling is een compositie van muziek, teksten, zwaarte en 
lichtheid, zoals het leven met dementie is.” 
Thomas Borggrefe maakte al 5 voorstellingen over dementie. Voorstellingen waarin spelenderwijs 
veel informatie over de beleving van dementie wordt gegeven. Iedereen die met dementie in 
aanraking komt - of dit nu is omdat men zelf de diagnose heeft, als familielid of beroepsmatig  - 
herkent elementen uit  de voorstellingen.  Borggrefe : “Ik probeer mijn publiek bewust te maken van 
het feit dat het wezen van de mens met dementie hetzelfde blijft. Het gevoel heeft geen dementie!” 
Na afloop van de voorstellingen, gaat Thomas Borggrefe steevast in gesprek met zijn publiek. Hij 
beantwoord vragen en roept vragen op. Hier komt zijn ervaring als geestelijk verzorger in de zorg 
voor mensen met dementiezorg mooi samen met zijn talent als theatermaker. Feitelijke informatie 
wordt afgewisseld met ontroerende beelden  en verhalen met humor. 

Kaarten à €5,- voor deze voorstelling zijn vanaf nu al te reserveren via 
ontmoeten@derank-nieuwegein.nl  
 

SECTIEMAALTIJDEN  
Wijk 1, de nieuwe sectie 1: woensdag 9 januari van 17.30 tot ± 19.30 uur (inmiddels al 
geweest met ± 35 gemeenteleden). 
Wijk 2 en 3, de nieuwe sectie 2: woensdag 23 januari van 17.30 tot ± 19.30 uur.  
Wijk 4 en een stukje van 5, de nieuwe sectie 3: woensdag 6 febr. van 17.30 tot ± 19.30 uur.  
Wijk 6 en deel van wijk 5, de nieuwe sectie 4: woensdag 20 febr. van 17.30 tot ± 19.30 uur. 
 

KOFFIE/THEE-ontmoetingen  
   donderdag 14 maart van 15.00 tot 16.30 uur; 
    woensdag 15 mei van 10.00 tot ± 11.30 uur; 
     donderdag 4 juli van 15.00 tot ± 16.30 uur.  

VAN ELDERS: 
Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord (zie www.pgnn.nl). 
Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid (www.3eenheidparochie.nl).  
Protestantse Gemeente IJsselstein (www.pgij.nl). 
Protestantse Gemeente Houten (www.pghouten.nl). 
Via de wekelijkse Nieuwsbrieven, de SOW en/of de website zullen we jullie regelmatig tips 
en ideeën vanuit die programma’s doorgeven.   

 
STILTECIRKELS kunnen we dit jaar jammer genoeg zelf niet organiseren.  
Voor de echte liefhebbers verwijzen we hier heel graag naar de activiteit, die in IJsselstein 
gaat plaatsvinden: Maandelijks mediteren  
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Wie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke 
meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse 
meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer 
een andere meditatievorm, soms iets bekends en 
soms iets nieuws. 

Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te 
praten met een kop koffie of thee. 
Als je wilt, kun je elke maand een uitnodiging per e-
mail ontvangen. 

Data in 2019: 19 februari, 16 april, 21 mei en 18 juni. 
Steeds een uurtje van 19.00-20.00 uur 
Locatie: Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, IJsselstein (kerkzaal) 
Begeleiding: Marion Korenromp en Irene van der Meulen (predikante pgij) 
Meer info: Klik hier of bel met (030) 687 84 46  

 
LEDEN van de werkgroep ONTMOETEN en VERBINDEN zijn:  
Anneke Dekker, 
Ali Driezen, 
Margriet Mannak en  
Bert Stekelenburg 
 
Opgeven voor activiteiten, stellen van vragen, doorgeven van suggesties, enz., 
enz. kan vanaf nu het beste via het adres: 

ontmoeten@derank-nieuwegein.nl 
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