Protestantse Gemeente De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein.

De werkgroep “ONTMOETEN en
BEZINNEN”van de Rankgemeente in
Nieuwegein-Zuid nodigt iedereen, ja
iedereen, van harte uit mee te doen aan
haar activiteiten.
In dit overzicht vind je een voorlopig
aanbod van kringen, cursussen,
ontmoetingsavonden, enz., die we als
voormalige taakgroep Vorming en
Toerusting op het programma hebben
staan.
Een aantal van deze activiteiten staat in
het teken van het jaarthema:
“VERTROUWEN”.
Voor uitgebreidere informatie of voor
vragen kun je altijd even contact
opnemen met één van de leden van de
werkgroep Ontmoeten en Bezinnen (O.
en B.).
We hopen dat de onderdelen van het
programma jullie aanspreken.
Zie voor onze gedachten bij het
jaarthema pagina 2.
De werkgroep bestaat uit: Anneke
Dekker, Ali Driezen, Margriet Mannak
en Bert Stekelenburg.

Inhoud:
Op pagina 2 staat een inleiding met
aankondiging van nog voor te bereiden
activiteiten:
 een schrijf, teken en/of fotowedstrijd
rond het thema VERTROUWEN.
 een koffieontmoeting in de diverse
huiskamers van gemeenteleden.
Pagina 3 t/m 8 bevatten de nu geplande
activiteiten:
A. Minicursus Islam
B. Spiritualiteit en innerlijke ruimte
C. Stiltecirkels in de adventstijd
D. Sacrale Dans in de 40-dagentijd
E. De gespreksgroep “Wat geloof ik
eigenlijk?”
F. Preekvoorbereidingen
G. Filmvoorstellingen
H. Pelgrimage
I. Ontmoetingen in de huiskamer
Pagina 9 en volgende:
Activiteiten van Jeugdwerk, Pastoraat en
Diakonaat o.a. koffieontmoetingen, wijkmaaltijden, gesprekskringen 25+ en 30+’ers,
Ontmoeting Moslims en Christenen.
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Seizoen 2017 – 2018 heeft “Jaar van VERTROUWEN”
meegekregen als centraal thema.
(Een aantal activiteiten zijn niet themagebonden, maar vormen al jaren onderdeel van ons aanbod.)

Als Protestantse Gemeente de Rank vormen we een gemeenschap, een groep mensen, die in
VERTROUWEN de toekomst tegemoet wil gaan. Individueel vertrouwen en vertrouwen als
groep.
Mijn wereld kan
de jouwe zijn
we horen bij elkaar
als we maar vol
vertrouwen zijn
in God en in elkaar.
Moed putten we hierbij uit de woorden, die laatst centraal stonden in de preek van onze
predikant naar aanleiding van de schriftlezingen Deuteronomium 32: 7-12 en Matteüs 11: 2530. De preek eindigde met:
“We vertrouwen de Heer, die in al onze verhoudingen naar draagkracht onderweg met
ons meetrekt.”
Maar…… we weten ook dat “vertrouwen hebben” niet altijd even eenvoudig is. Het woord
vertrouwen komen we op heel veel manieren tegen. In allerlei teksten in de Bijbel, maar ook
in veel andere teksten waarin het geloof centraal staat. Volgens google
komt het begrip vertrouwen in 46 bijbelverzen/-stukken voor. Hoeveel
liederen en gedichten zijn er wel niet geschreven rond dit woord. En…
wat te denken van de naam van het veelgelezen dagblad “Trouw”.
Tegenover vertrouwen staat wantrouwen, het niet zo zeker zijn van de
dingen waar je mee te maken hebt, van de mensen waarmee je omgaat,
van bijvoorbeeld de politiek, enz., enz. Genoeg stof om met elkaar
tijdens een kring, tijdens een koffiemoment of tijdens een wandeling
over na te denken en te bespreken.
Op de volgende pagina’s vindt u een uitgebreid overzicht van de dit seizoen al vast geplande
activiteiten. We beraden ons nog op extra bezigheden.
We stellen een schrijf/-teken/-fotowedstrijd voor dit gehele themajaar voor. Binnenkort
komen we via de nieuwsbrief of een aparte flyer met een beschrijving hoe we ons die
wedstrijd voorstellen.
Iets anders waar we over nadenken is een zogenaamde LOESJE-workshop of kunnen we het
beter een RANKJE-workshop noemen. Geïnspireerd door elkaar en het gesprek over het
begrip vertrouwen, proberen we posters te gaan maken, die ons dit seizoen en ook daarna
bepalen bij het jaarthema.
Als derde willen we hier het voorstel doen in de maand maart/april of misschien al wel in
oktober/november een nieuw rondje koffie drinken bij gemeenteleden thuis te organiseren.
Naast deze interne ideeën hebben we ook voor dit seizoen weer de wens om ons kerkgebouw
ter beschikking te stellen voor de plaatselijk te organiseren manifestatie “Gluren bij de
buren”. De datum daarvan is op dit moment nog niet bekend. Tezijnertijd horen jullie er meer
over.
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Tot slot: we zijn in voor allerlei ideeën en suggesties. Bel of mail naar de leden van de
werkgroep. Ook kun je ze natuurlijk persoonlijk aanspreken.
Voor alle activiteiten geldt dat, als u opgehaald wilt worden, u
contact op kunt nemen met Meindert van Steeg tel.: 06-15214670
A. Minicursus islam, vier ochtenden om inzicht en vertrouwen in de islam en haar
aanhangers te krijgen.
Door de aanslagen in Brussel, Parijs, Nice, Londen, Barcelona, enz. is de
islam in een kwaad daglicht komen te staan. De islam zou een
gewelddadige godsdienst zijn.
Er is angst en wantrouwen naar de islam toe.
De islam wordt weggezet als een geloof dat nog in de tijd van de
Middeleeuwen thuishoort.
Maar wat weten wij van de islam?
Geldt hier: onbekend maakt onbemind?!
Er wonen steeds meer moslims in ons land. Weten wij wat zij geloven?
Hoe zij hun geloof beleven?
Om wat bekender met de islam te worden komt er deze winter een
minicursus islam van vier ochtenden of avonden.
Op de 1ste ochtend/avond wordt de ontstaansgeschiedenis behandeld.
De 2de ochtend/avond gaat over God en het Heilige boek de Koran.
De 3de ochtend/avond staan de vijf zuilen centraal: de geloofsbelijdenis, het gebed, de
godsdienstige belasting, het vasten en de bedevaart.
De laatste ochtend/avond staat nog open. Mogelijk nodigen wij een gast uit die op onze
vragen (die de afgelopen drie avonden vast opgekomen zijn) kan ingaan.
Data:
dinsdagochtenden 16 januari, 6 en 20 februari en 6 maart van 10.00 – 12.00 uur
donderdagavonden 18 januari, 8 en 22 februari en 8 maart van 20.00 – 22.00 uur
(het is mogelijk om van de ochtend naar de avond te gaan of andersom)
Leiding: ds. Anne-Mieke
B. Spiritualiteit en innerlijke ruimte, wat is innerlijke ruimte en hoe ontwikkel je
dat?
‘Hoe maak ik de juiste keuze? Waar vind ik houvast?’ kunnen vragen zijn die in je opkomen
als je te maken krijgt met ziekte, ouderdom of als je voor bepaalde keuzen in je leven komt te
staan. Hoe blijf je staande of wat kan je helpen?
Deze cursus helpt kijken naar jezelf. Welke houding neem je gemakkelijk aan en wat gaat je
lastiger af? Ben je bijvoorbeeld iemand die graag de touwtjes in handen houdt, of kun je
makkelijk dingen loslaten. Heb je te maken met irritaties, boosheid of angst? Dat alles heeft
van doen met een grotere of kleinere innerlijke ruimte.
Centraal in deze cursus staat dat begrip ‘innerlijke ruimte’. Wij zullen uitgebreid stilstaan wat
dat betekent en hoe je innerlijke ruimte bij jezelf kunt ontwikkelen. Op deze mannier ontstaat
er een proces van vrijheid en zo een vorm van leven die je rustig Levenskunst zou kunnen
noemen.
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De cursus vormt een gesprekskring die één maal in de maand, van 10.00 – 11.30 uur, bij
elkaar is om over deze dingen van gedachten te wisselen. Het model van ‘Innerlijke ruimte’ is
ontwikkeld door Carlo Leget. Hij is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te
Utrecht en Tilburg University. Hij verdiept zich in zorgethiek, geestelijke begeleiding en
palliatieve zorg.
Leget heeft aan de hand van een eeuwenoud Ars Moriendi model (kunst om te sterven) een
hedendaags en bruikbaar model ontwikkeld. Hij
zag dat innerlijke ruimte belangrijk is wanneer een
mens afscheid neemt, maar juist ook in het leven
van alledag. Zo kan een levendige spiritualiteit
ontstaan gebaseerd op hoop en vertrouwen.
Hij schreef het boek ‘Ruimte om te sterven’ en
later een verdiepende studie daarop ‘Van
levenskunst tot stervenskunst’. Wij zullen in onze
bijeenkomsten met name uit het eerste boek putten.
Het is overigens niet nodig om het boek gelezen te
hebben of het aan te schaffen.
Bijeenkomst 1. Donderdagmorgen 5 oktober 2017 10.00 – 11.30 uur
Wat is spiritualiteit.
Heeft spiritualiteit nu wel of niet met geloven te maken? Is het een nieuwe ‘uitvinding’?
Ergens voelen we wel aan wat spiritualiteit is, tegelijk is het lastig uit te leggen wat het nu is.
Wij zullen het begrip spiritualiteit benaderen d.m.v. het diamant model van Leget. We kijken
naar de achtergrond en de bruikbaarheid daarvan.
Bijenkomst 2. Woensdagmorgen 1 november 2017 10.00 – 11.30 uur
Ik en de ander
Het model brengt de vijf belangrijkste spanningsvelden die we in ons gewone leven tegen
kunnen komen in kaart. De eerste gaat over ‘ik en de ander’. Over het ogenschijnlijk heldere
begrip van autonomie, dat een ingewikkeld systeem omvat. Zelfbeschikking speelt hier in een
rol en is een groot goed in onze samenleving. En wat is dan eigenlijk dat ‘zelf’.
Bijeenkomst 3. Woensdagmorgen 6 december 2017 10.00 – 11.30 uur
Doen en laten
Het tweede veld gaat over doen en laten. Ben je iemand die meteen aanpakt, of laat je dingen
gebeuren en op je afkomen. Kun je ‘op je handen zitten.’ Hoe vrij ben je of voel je je om te
kiezen. Jezelf deze vragen stellen kan behulpzaam zijn in het positie bepalen vanuit je
innerlijke ruimte.
Bijeenkomst 4. Donderdagmorgen 11 januari 2018 10.00 – 11.30 uur Vasthouden en
loslaten
Loslaten is iets waar onze cultuur niet zo sterk is. Misschien zijn we sterker in vasthouden of
zelfs weggooien. Leren loslaten kan nieuwe perspectieven bieden, die het waard zijn te
onderzoeken. Hoe meer we leven vanuit innerlijke ruimte, hoe meer we kunnen vasthouden
en loslaten.
Bijeenkomst 5. Donderdagmorgen 1 februari 2018 10.00 – 11.30 uur Vergeven en
vergeten
Ieder mens maakt fouten en hoe ga je daar mee om? Gevoelens van schuld kunnen een grote
blokkade vormen, (hoe) kun je daarmee leven? Er is innerlijke ruimte nodig om toe te laten
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dat het soms niet tot vergeven komt. Vasthouden aan je eigen gelijk kan maken dat je leven
stagneert. Geen contact meer kunnen maken met de ander kan maken dat je je machteloos
voelt.
Bijeenkomst 6. Donderdagmorgen 1 maart 2018 10.00 – 11.30 uur Geloven en weten
Tijdens deze bijeenkomst denken we na over het spanningsveld dat we vinden tussen geloven
en weten. Sommige mensen geven aan dat we voor wat betreft een leven na de dood niets
zeker kunnen weten. Het is niet toetsbaar, er is nooit iemand terug gekomen. Anderen geloven
rotsvast in een hiernamaals, misschien omdat ze daar zelf van overtuigd zijn, of omdat ze dat
geleerd hebben vanuit hun religie. Wie is God hierin? Het getuigt van innerlijke ruimte als je
kunt leven met onbeantwoorde vragen en open einden. Wij ontdekken zo iets van vrijheid en
een kunst van leven vanuit ruimte die wij in onszelf creëren.
Vandaag ronden wij deze cursus af. We ontdekken het verband tussen spiritualiteit en
innerlijke ruimte.
Leiding van deze kring: pastor Dineke van Oort. (ook bij het niet beschikbaar zijn van alle
ochtenden is deelname goed mogelijk.)
C. Stiltecirkels:Vier momenten in de adventsperiode. We worden stil rond de
brandende kaars en denken na over het
thema VERTROUWEN.
Tijd voor stilte, voor ontmoeten en bezinnen rond
het thema “vertrouwen”. Dit thema is de rode
draad van de stiltecirkels. Elke week zijn wij stil
bij een aspect van het woord ‘vertrouwen’.
Samenkomen rond de kaars, het symbool van het
licht. De stiltecirkel kun je beschouwen als een
uurtje voor jezelf, dat je beleeft met anderen. In de
drukte van alledag een moment de dingen loslaten
en stil worden.
Die stilte blijkt heilzaam en behulpzaam bij aandachtig worden. We komen bij elkaar in de
weken voor kerst.
Data en tijd: donderdagochtenden 30 november, 7, 14 en 21 december van 10.30 tot ± 11.15
Leiding: Riet Kordes
D. Sacrale dans. Het delen van prachtige muziek en dansvormen staat centraal.
We hebben Wil Scheuders voor dit seizoen weer kunnen vastleggen. Zij komt ons drie
maandagavonden begeleiden . Waar mogelijk zal zij aansluiten bij het centrale jaarthema
Vertrouwen.
Meditatief dansen heeft een eigen stijl van bewegen. We dansen meestal in een kring met
vaste bewegingen, die passen bij de dans en de daarbij behorende prachtige muziek.
’t Gaat niet om perfect uitgevoerde bewegingen, maar meer om de innerlijke beleving van dat
moment. Vragen als wat is de zin van het leven, welke emoties spelen in het leven een
belangrijke rol, hoe geef je vorm aan je bestaan, enz., enz. borrelen tijdens deze vorm van
mediteren steeds weer op.
Met elkaar geef je al luisterend, bewegend, jouw en jullie antwoord op deze vragen.
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Meditatie in beweging is oefenen in het aanwezig zijn in het hier en nu, in elke stap die je zet.
Bij deelname, indien mogelijk, graag opgeven voor de hele cyclus van drie avonden!!
Leiding: Wil Scheuders.
Data: Drie maandagavonden in de 40-dagentijd t.w. maandagen 12, 19 en 26 maart
2018.
Tijd: 20.00 – 21.45 uur met een korte pauze.
We vragen van de deelnemers een kleine tegemoetkoming in de kosten nl. €12,50 (?) per
persoon voor deze drie avonden. (N.B. Deze bijdrage mag geen belemmering zijn om je op
te geven! Het gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Graag opgave voor half februari 2018 bij
contactpersoon Anneke Dekker.)
E. De gespreksgroep “Wat geloof ik eigenlijk?” Zeker hier zal het begrip
vertrouwen aandacht krijgen.
Ook dit seizoen hopen wij elkaar weer maandelijks te ontmoeten.
We gaan verder met het boek van Piet Schelling ‘Vreemd en bizar’.
Op de achterkant van het boek staat ‘Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen,
opdrachten die inhumaan zijn – het staat allemaal in de Bijbel.”
In dit boek zoekt de auteur antwoord op de
vraag of deze bizarre verhalen betekenis
hebben in onze tijd.
Naast de verhalen die in het boek aan de
orde komen leggen wij onze eigen
verhalen. Dat het niet altijd makkelijk voor
ons was bleek vorig jaar wel; het maakte
het nodige los. Laten we in vertrouwen met
elkaar én met het boek verder gaan!
Deze kring bestaat al vele jaren: er zijn
mensen ‘van het eerste uur’ en mensen ‘die
komen en gaan’. Belangrijk is de
veiligheid en het vertrouwen in de groep en
het respectvol omgaan met elkaar.
Wij willen een open groep zijn waar iedereen welkom is, die zich in het bovenstaande kan
vinden.
Literatuur: (de praktijk wijst uit dat het heel prettig is om het boek in je bezit te hebben en je
van te voren in te lezen)
titel: “Vreemd en bizar”, (Lastige bijbelverhalen) auteur: Piet Schelling, ISBN:978 90 239
7006 4 Paperback € 11,90 Uitgeverij: Boekencentrum Zoetermeer
Leiding: ds. Anne-Mieke van der Plaat
Contactpersoon namens V&T: Marilene Gathier
Data: donderdagavonden 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Voor alle activiteiten geldt dat, als u opgehaald wilt worden, u
contact op kunt nemen met Meindert van Steeg tel.: 06-15214670
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Voor opgeven/aanmelden zie de laatste pagina. Voor het laatste
nieuws lees de SOW en de wekelijkse nieuwsbrief (aanmelden kan via
redactie@derank-nieuwegein.nl ).
F. Preekvoorbereidingen – Samen de tekst lezen en beluisteren en in veiligheid en
vertrouwen op elkaar bespreken.
We buigen ons over de bijbeltekst die voor de
aangeven zondag op het leesrooster staat of
uitgekozen is voor de vesper.
Iedereen die hier aan mee heeft gedaan ervaart deze
avonden als een feestje; het verbindt je met elkaar
en het verbindt je met die oeroude tekst.
Met elkaar op een spoor komen, elkaar op iets
wijzen wat jou raakt of wat je niet begrijpt of waar
je moeite mee hebt – het zijn avonden vol verrassingen waar we veel met elkaar delen.
Theologische scholing is niet belangrijk – interesse is voldoende.
En na deze avond(en) luister je zondag op een andere manier.
Ga deze avonden met vertrouwen in – en vertrouw erop dat het je iets moois gaat geven.
We komen dit seizoen 4 avonden bij elkaar: 2 keer bespreken we de tekst van de
zondagmorgen en 2 keer de teksten van de advent c.q. 40-dagentijd vespers.
Je kunt per keer aanschuiven, je hoeft je dus niet voor alle avonden op te geven.
Data:
Donderdag 12 oktober – preekvoorbereiding (20-21.30 uur) met ds. Anne-Mieke
Donderdag 30 november – voorbereiding Adventvespers (20-21.30 uur) met ds. AnneMieke
Donderdag 11 januari - preekvoorbereiding (20-21.30 uur) met ds. Anne-Mieke
Donderdag 15 februari - voorbereiding Veertigdagenvespers (20-22.00 uur) met ds.
Anne-Mieke
Pastor Dineke draait dit seizoen, vanwege tijdsgebrek, niet mee bij deze
preekvoorbereidingen.
G. Twee filmavonden. Welke beelden komen er aan ons voorbij? Vertrouwen we elkaar
onze gedachten en belevingen toe?
Maandagavond 13 november willen we de film “Das Leben der
anderen” draaien. Een indrukwekkende film uit 2006. Hij laat op
indrukwekkende wijze zien wat het leven in de voormalige DDR
inhield. Niet het vertrouwen, maar het wantrouwen, de achterdocht,
het verraad, de verstikkende werking van het communisme, het is
weerzinwekkend maar tegelijkertijd ook fascinerend om te
aanschouwen. Het hart van de film vormt het contrast tussen de
levens van enerzijds Hauptman Wiesler en anderzijds Christa Maria
Sieland en Dreyman, en de manier waarop Wiesler steeds meer
gefascineerd raakt in het vrije leven van het duo. Ondanks het
rustige tempo is de spanning in elke scene voelbaar en regisseur Von
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Donnersmarck verdient alle credits voor zijn vlijmscherpe regie en script. Het sfeervolle einde
maakt dit Duitse meesterwerk af.
Aanvang: 19.30 uur.
De tweede film, die we dit seizoen op vrijdag 16 maart
willen vertonen is de film “Sprakeloos”.
Deze film gaat over Josée, een bejaarde actrice, die zowel
op het podium als bij haar gezin graag de diva uithangt en
commentaar met haar messcherpe tong in de kiem weet te
smoren. Na een beroerte raakte ze juist haar
spraakvermogen kwijt en is het aan haar man en haar drie
kinderen om haar bij te staan tijdens het herstelproces.
Haar jongste zoon is Jan, een succesvolle schrijver dieonderandere vanwege z’n homoseksualiteit- door de jaren
heen veelvuldig met Josée in de clinch heeft gelegen. De
flashbacks in het verhaal hebben een meerwaarde en ook
het einde is sterk. De pamperscene was schrijnend.
Tederheid, hulpeloosheid en liefde dreven boven in dat
fragment. Het beste van de film. Het einde, met de
voorstelling van het boek, maakte de film af tot een sluitend en passend geheel.
Aanvang: 20.00 uur.
De toegang, de koffie en de thee zijn gratis. Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.
Andere consumpties tegen Rankprijzen. Na afloop is er gelegenheid voor spontane wisseling
van gedachten.
H. Pelgrimage op zaterdag 7 april 2017. Voor de 15e keer op pad.
Ds. Anne-Mieke van der Plaat en Herman Verburg zijn al aan het kijken naar de route.
We proberen drie afstanden aan te bieden: ongeveer 20, 16 en 9 kilometer. We starten vanaf
verschillende plaatsen en lopen dan naar de Rank.
Je loopt samen met tochtgenoten. Er is dus volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en in
vertrouwen je verhalen te delen. Maar niets moet. Juist een pelgrimage is ook heel fijn om na
te denken en te genieten van de natuur.
Na de wandeltocht ontmoeten we elkaar aan de bar en wisselen ervaringen uit. Daarna eten
we samen. Anneke van Munster hebben we al gevraagd het eten te verzorgen. We sluiten af
met een gezamenlijke vesper.
De deelnemers zeggen elk jaar weer dat deze dag een feestje is, waar heel wat te vieren valt.
Geef je dus op – ook al heb je nog nooit meegedaan. Je loopt echt niet alleen, je maakt heel
snel contact met de anderen want zo’n dag verbindt! Daar kan je op vertrouwen…
Datum: zaterdag 7 april
Tijd: afhankelijk van de te lopen afstand tussen 10.00 uur en 14.00 uur tot ongeveer 19.00 uur
Contactpersoon namens V&T: Marilene Gathier
(Let wel: in de week vóór 7 april krijg je de vertrektijden door en de verdere informatie!)
I. Ontmoetingen in de huiskamer rond dingen die onze daden en gedachten bezig
houden.
De huiskamer is bij uitstek geschikt om gedachten en ervaringen met elkaar te delen. We
kiezen met elkaar voor een uitgangspunt. Dat kan bijvoorbeeld een hoofdstuk van een boek
zijn, maar ook bijvoorbeeld de tekst die zondag a.s. op het leesrooster staat. Te denken valt
aan een mooi gedicht of lied, een t.v. uitzending, enz., enz.
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Een startbijeenkomst plannen we op maandagmiddag 6 november vanaf 14.00 tot ± 16.00
uur in de huiskamer van Ria en Bert Stekelenburg.

Voor opgeven/aanmelden zie de laatste pagina. Voor het laatste
nieuws lees de SOW en vooral de wekelijkse nieuwsbrieven!!! Ook
via de website van de Rank www.derank-nieuwegein.nl zijn onze
gegevens te vinden.
Interessante informatie uit de programma’s van andere kerken in de regio.
De Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord (www.pknnieuwegein.nl via de link
vorming en toerusting), de Rooms Katholieke kerken in Nieuwegein en omstreken
(www.3eenheidparochie.nl via de link Catechese), de Protestantse Gemeente IJsselstein
(www.pgij.nl via de link “Zin in ontmoeting”).

De activiteiten hierna nemen we in dit overzicht mee op verzoek van
het jeugdwerk, het pastoraat en het diakonaat!!!
a. Gespreksgroep 25+ op de zondagmorgen
Op verzoek van een aantal jongeren is deze gespreksgroep opgericht.
Zij wilden een plek waar ze serieuze gesprekken konden voeren en nadenken over het leven
en over het geloof. Inmiddels is er al heel wat gepraat en is deze groep belangrijk geworden
voor de deelnemers. Alles kan aan de orde komen: succesverhalen maar ook het worstelen en
vastlopen en onderuitgaan. We hebben veel vragen: aan elkaar, aan de bijbel, aan de kerk en
aan de verschillende vormen van geloven… We lachen ook veel en hebben het ook gezellig…
We zijn geen grote groep en zouden het fijn vinden als er nog een paar mensen bijkomen.
Zou jij willen???
Dit seizoen zijn er 4 ontmoetingen gepland en om de beurt neemt iemand iets lekkers mee
voor bij de koffie/thee.
Wanneer? zondag 15 oktober; zondag 26 november; zondag 14 januari en zondag 25
februari.
Hoe laat? van 11.00 uur tot 12.30 uur (= na de kerkdienst)
Waar? in de predikantskamer van de Rank
Leiding? Ds Anne-Mieke van der Plaat en de deelnemers!

b. Gespreksgroep 30+ op de zondagmorgen
Deze groep bestaat al jaren maar nieuwe mensen zijn van harte welkom.
We praten over alles wat met ons leven te maken heeft en verbinden dat met geloofsvragen of
de bijbel. De ene keer starten we met iets waar we tegen aangelopen zijn dan weer starten we
vanuit een bijbelgedeelte. Steeds weer verrast het ons dat die oude verhalen uit de bijbel ons
nog zo veel te zeggen hebben. En de preken worden boeiender! (zijn online te beluisteren
maar ook life bij te wonen!)
Dit seizoen zijn er 4 ontmoetingen gepland en om de beurt neemt iemand iets lekkers mee
voor bij de koffie/thee.
Wanneer? zondag 22 oktober; zondag 10 december; zondag 4 februari; zondag 4 maart
Hoe laat? van 11.00 uur tot 12.30 uur (= na de kerkdienst)
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Waar? in de predikantskamer van de Rank
Leiding? Ds Anne-Mieke van der Plaat en de deelnemers!

c. Woensdag 20 september: Ontmoeting tussen moslims en
christenen.
Woensdagavond 20 september om 20.15 u. in de Emmauskerk in Nieuwegein. Begin dit
jaar, op 11 januari, vond er in de moskee aan de Prof.Dr.Hesselaan een geslaagde ontmoeting
plaats tussen Marokkaanse en Syrische moslims en een grote groep christenen van allerlei
kerken.
Deze ontmoeting smaakte naar meer en daarom organiseert de contactgroep een tweede
bijeenkomst, nu in de Emmauskerk op woensdag 20 september. De bijeenkomst heeft als titel:
Abraham/Ibrahim, een voorvader die ons verbindt.
Aan de hand van een inleiding van een christen en een moslim over respectievelijk Abraham
en Ibrahim gaan we met elkaar in gesprek. De kerk is open om 20.00 uur. Vanaf dan is ook
het parkeren gratis. De start van het programma is om 20.15 uur. Iedreen is van harte welkom.
Voor meer informatie: 0302980010 (Hans Oldenhof).

d. Maaltijden in wijkverband. Schuif gezellig aan om ook de
andere Rankleden uit uw wijk beter te leren kennen.
We kondigen ook dit seizoen deze maaltijden vast weer aan in het activiteitenoverzicht van
vorming en toerusting. Ze worden straks door de wijkteams georganiseerd. De volgende data
zijn in onze agenda’s vastgelegd:
Wijkmaaltijden
Wijk 1
woensdag 10 januari
Wijk 2 en 3 woensdag 24 januari
Wijk 4 en 5 woensdag 7 februari
Wijk 6
woensdag 14 februari
Te zijner tijd kunnen jullie de persoonlijke uitnodigingen weer via de wijkteams en de
taakgroep Pastoraat tegemoet zien.

e. Koffie/thee- ontmoetingsmomenten met pastor Dineke van Oort.
Ook voor het nieuwe seizoen staan er weer een paar koffie-ontmoetingsmomenten gepland.
Wat doe je als je gaat koffie drinken? Gewoon bijpraten en het nieuws uitwisselen. Daarom
bent u ook nu weer van harte welkom. U mag gerust iemand mee nemen!
Vorig jaar hebben we voor het eerst een Nieuwjaarslunch verzorgd. Dat is zo goed bevallen,
dat we dat voor dit jaar ook weer zullen organiseren. Daarnaast zullen er ook een paar PLUS
momenten zijn.
De data zijn:
donderdagmorgen 21 september 2017 van 10.00 tot 11.30 uur;
woensdagmiddag 8 november 2017 van 15.00 tot 16.30 uur PLUS;
donderdagmorgen 4 januari 2018 van 11.30 tot 13.00 uur NIEUWJAARSLUNCH;
woensdagmiddag 21 maart 2018 van 15.00 tot 16.30 uur;
woensdagmorgen 2 mei 2018 van 10.00 tot 11.30 uur PLUS;
donderdagmorgen 5 juli 2018 van 10.00 tot 11.30 uur.
Leiding: pastor Dineke van Oort. Per keer zullen leden van een wijkteam haar assisteren.
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Is vervoer naar de Rank een probleem, neem dan even contact op met
Meindert van Steeg tel.: 0615214670. Misschien kan hij wat regelen.

Leden van de werkgroep Vorming en Toerusting + NBG van de Rankgemeente:
Anneke Dekker
Ali Driezen
Margriet Mannak
Bert Stekelenburg

Lijsterbesstraat 122 6054038 mail: jgdekker@casema.nl
Jutphasestraatweg 2 6066373 mail:
hermandriezen@versatel.nl
Rijnlaan 2
6062002 mail: m.mannak@casema.nl
Julianaweg 20
6061161 mail: 3433e84@hetnet.nl

Voor informatie kun je altijd even contact met één van ons opnemen! Heb je zelf goede
ideeën om het programma aan te vullen of zou je mee willen denken in de werkgroep, dan
horen we dat uiteraard ook heel erg graag.
Het volledige programma van de Rank staat ook op de website: www.derank-nieuwegein.nl
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Voor de organisatie van de meeste activiteiten is het fijn om vooraf te weten op hoeveel
deelnemers we kunnen rekenen. Daarom vinden we het plezierig zoveel mogelijk opgaven
binnen te krijgen. Dat opgeven kan door het strookje hieronder in te vullen en te overhandigen
aan één van de leden werkgroep. Je kunt het ook opsturen naar één van de leden van onze
commissie of zelf in hun brievenbus doen. Ook kun je in de opgavendoos in de Rank doen.
Het hangt aan het prikbord in de hal.
Telefonisch of per e-mail kan opgave plaatsvinden. In dat geval is dat het handigst via
nummer 030-6061161 of via 3433e84@hetnet.nl van Bert Stekelenburg.

…………..hier afknippen………………. hier afknippen ……………….. hier afknippen

Naam: ……………………………………..
Tel.nr. ………………………..
Adres: ………………………………………

Postcode: ………………….

e-mailadres: ………………………………………………..
Ik heb belangstelling voor de volgende activiteit(en) en wil er tezijnertijd graag
aan worden herinnerd.
Noteer hieronder de activiteit waar je belangstelling naar toe gaat:
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