
Dromen voor onze wereld

Seizoens
programma
Protestantse Gemeente Nuenen

 2017 - 2018



2 3

WELKOMSTWOORD

Kerk-zijn doe je in de wereld. Kerk-zijn doe je samen. Kerk-zijn kun je delen. 
Kerk-zijn doe je op zondag en door de week. Kerk-zijn doen we rondom een 
thema. Het jaarthema voor komend seizoen is “Dromen voor onze wereld”. 
 
Om zo samen kerk te kunnen zijn in de wereld om ons heen, is er voor 
het komend seizoen weer een gevarieerd programma samengesteld. Een 
programma voor jong en oud, een programma voor kerkleden en niet-kerkleden. 
Een programma waarbij we u en elkaar hopen te inspireren en waar we onze 
dromen voor de wereld kunnen delen. Samen met de Parochie Heilig Kruis in 
Nuenen is er een boeiende serie thema-avonden voorbereid rond het jaarthema. 
Iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit programma heel 
hartelijk dank! 

In dit seizoensprogramma hebben we voor u alle activiteiten bij elkaar gezet. 
Het complete aanbod valt uiteen in tien delen zoals u hieronder kunt lezen. 
Voor de jeugd zijn er de categorieën Jong! Vieren, Jong! Leren en Jong! Doen.

Vanaf deze plaats wens ik u, gast of vaste bezoeker een inspirerend seizoen 
toe. Ik hoop u te ontmoeten bij één van de vele verschillende activiteiten waar 
we onze dromen voor de wereld kunnen delen.

Anjo Lourens, 
voorzitter kerkenraad

AANBOD VAN ACTIVITEITEN

1. VIEREN – Reguliere en oecumenische vieringen  

2. AAN DE WEET KOMEN – Thema-avonden rondom het jaarthema 
“Dromen voor onze wereld” en Leerhuizen rond bijbel en theologie 

3. IN GESPREK – Gespreksbijeenkomsten rond geloven, cultuur en 
samenleving  

4. DOEN! – Activiteiten waarbij we gezamenlijk iets ondernemen  

5. ONTMOETEN – Activiteiten waarbij ontmoeting en/of ontspanning 
centraal staan  

6. EN VERDER – Wat ook leuk is om te doen of mee te maken  

7. JONG! VIEREN – Vieringen voor kinderen en jongeren  

8. JONG! LEREN – Catechese voor kinderen en jongeren  

9. JONG! DOEN – Activiteiten voor kinderen en jongeren  

10. MEER WETEN – Algemene informatie over de PGN

OVER ONZE GEMEENTE

De Protestantse Gemeente Nuenen wil een eigentijdse, kleurrijke en gastvrije 
gemeente zijn. Hierin is alle ruimte voor vragen op het snijpunt van geloof, 
cultuur en maatschappij. We laten ons daarbij leiden door ons vertrouwen in 
de liefde van de Eeuwige, zichtbaar geworden in leven en werken van Jezus 
Christus. 
Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Aan de gemeente is een kerkelijk werker, Pieter Flach, verbonden. De 
predikantsplaats is vacant. 

Predikant: vacant per 15 september 2017

Kerkelijk werker: dhr. P. Flach
Stephan Hanewinkellaan 3
5673 MV Nuenen
kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl 
tel. 040 - 284 2052

Iedere dinsdagmiddag is kerkelijk werker Pieter Flach aanwezig in de kerk. 
(van 16:00 – 17:30 uur). U kunt zonder afspraak vooraf langskomen voor infor-
matie, vragen of een kort gesprek. Mocht er meer tijd nodig blijken te zijn, dan 
wordt ter plekke een afspraak gemaakt.

Kerkgebouw: De Regenboog 
Sportlaan 5, 5671 GR, tel. 040 - 283 7240  (dit telefoon-
nummer wordt beantwoord als er activiteiten in het gebouw 
plaatsvinden). 
Website: www.pgn-nuenen.nl 
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SEIZOENSPROGRAMMA 2017-2018 ‘DROMEN VOOR ONZE WERELD’

BIJ HET JAARTHEMA 

De activiteiten van de gezamenlijke Nuenense kerken zullen in het nieuwe 
seizoen in het teken staan van het thema ‘Dromen voor onze wereld’. 

Wat wensen wij elkaar, onze kerken en onze wereld toe? Wat hopen en 
verwachten wij voor de toekomst? En hoe kunnen wij onszelf daarvoor 
inzetten?

We zullen ons hierbij laten inspi-
reren door profeten van vroeger 
én nu. Wat hadden de bijbelse 
profeten voor ogen als ze spraken 
over een nieuwe, rechtvaardiger 
wereld? 

En welke dromen reiken zoekers 
en zieners ons vandaag de dag 
aan, met het oog op een betere en 
mooiere toekomst? 

Juist in deze zo onrustige en 
verwarrende tijden, is het goed 
om samen na te denken over de 
kansen die er voor kerken, samen-
leving en onszelf liggen. Dromen 
voor onze wereld nodigt ons 
daartoe uit!

Namens de Nuenense kerken,
 
Pastores Marieke Feuth, Pieter 
Flach en Hans Vossenaar

(advertenties)

Rond de Kerk – het kerkblad van de 
PGN

Met alle actuele informatie over onze acti-
viteiten en met een themagedeelte over 
aspecten van het jaarthema.

U kunt de laatste nummers vinden op de 
website www.pgn-nuenen.nl. 
Een abonnement nemen op de papieren 
of de digitale versie is ook mogelijk.  

Voor informatie en abonnementen:  
kerkelijkbureau@pgn-nuenen.nl. 

Adverteren in het Seizoensprogramma? 

Informatie bij Erik Ekkel. E-mail: pubcom@pgn-nuenen.nl

‘Er is een stad waar iedereen komen mag;
alle poorten staan open, geen deur is op slot.

Niets hoef je te kopen en geld is overbodig,

alles wat je nodig hebt is te geef. 

Als er goud is maken ze er bakstenen van

en diamanten raken ze aan de straatstenen kwijt.

Gevangenissen en kazernes zijn niet meer nodig;

alle soldaten zijn afgezwaaid,

alle kantoren zijn wegens omstandigheden 
gesloten

en de fabrieksterreinen hebben vrij toegang voor 
onbevoegden.

Op de scholen wordt geen oorlog meer uit het 
hoofd geleerd,

want kanonnen worden lantaarnpalen,

tanks worden tuinhuisjes

en kogels mogen vuurwerk zijn.’

Uit: ‘Het verhaal van Johannes en wat hij zag in 
zijn dromen’

Karel Eykman
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Terugblik 2017
Vieringen

Deze vijf schilderijen heeft 
Jeannette Dorleijn gemaakt op 
verzoek van de ambtsgroep 
Eredienst. De schilderijen zijn 
geïnspireerd op teksten uit 
‘Als de graankorrel sterft...’ 
van Marijke de Bruijne, en uit 
‘Waarom de zon gratis is’ van 
Sytze de Vries.

Tijdens de kerkdiensten op 
Palmpasen, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, in de Paasnacht 
en op Paasmorgen 2017 stond 
steeds een ander schilderij van 
de reeks vooraan in de kerk. 
Wie bij een van de kerkdiensten 
aanwezig was, kreeg na afloop 
een afbeelding uitgereikt. 

De schilderijen zijn nog te 
bekijken in de Prismazaal van 
De Regenboog tot maart 2018, 
samen met de twee gedichten 
die ds. Christien Crouwel bij 
deze schilderijen maakte.

Schilderijen van 
Jeannette Dorleijn
met gedichten van 
Christien Crouwel

Prismazaal in De Regenboog
Sportlaan 5, Nuenen

Pasen:
‘Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil’

Stille zaterdag:
‘Ik ben de nacht voorbij...
en onweerstaanbaar wordt het dag!’

Goede Vrijdag:
‘De aarde beeft, de bodem scheurt zich 
open, niets zal meer zijn zoals het was’

Witte Donderdag:
‘Slechts verlatenheid en angst, 
ja van God en mens verlaten’

Palmpasen:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de 
naam van de Heerl’

Reguliere Diensten
Iedere zondag is er een kerkdienst. Na de dienst zijn alle kerkgangers van jong 
tot oud van harte uitgenodigd voor koffie, thee 
of limonade. In onze gemeente hebben we 
verschillende soorten vieringen. 

De ‘klassieke’ kerkdienst, dat wil zeggen: een 
kerkdienst met onze vaste orde van dienst, 
zonder verdere bijzonderheden. We noemen 
deze diensten voor de helderheid: Viering 
klassieke vorm 

Kerkdiensten met vertrouwde elementen, maar 
wel iets extra’s: Viering plus. Deze kerkdiensten 
reserveren we voor (onder andere) oecumeni-
sche diensten, doopdiensten, bevestiging van 
ambtsdragers en maaltijdvieringen. 

Tenslotte willen we ruimte maken voor diensten die een vernieuwend of 
experimenteel karakter hebben, onder de noemer: Viering vrije vorm. Aan de 
voorbereiding van deze diensten kan ieder die dat wil, meedoen. Per dienst 
wordt er een apart voorbereidingsgroepje gevormd dat samen met kerkelijk 
werker Pieter Flach een thema vaststelt en nadenkt over vorm en inhoud.

Plaats:  De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen 
Tijd: 10:00 uur   
Info:  Zie de kerkberichten in Rond de Kerk, Rond de Linde, de Nuenen-

se Krant, het publicatiebord aan de voorkant van De Regenboog 
of de website van de PGN:  
www. pgn-nuenen.nl 

E-mail: kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Carrouseldiensten Peel en Kempenland
met als thema ‘Stroomopwaarts’. Over geloof, hoop & liefde.

De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet 
alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze 
plaatsen ons ook steeds voor de keuze vanuit 
welk perspectief wij willen leven …

In 56 na Christus schreef Paulus aan de chris-
telijke kerk in Korinthe een brief. In deze brief 
schrijft hij over de liefde. Hij besluit dan met de 
woorden: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste daarvan is de 
liefde’. Deze woorden worden vaak gekozen in 
een huwelijksviering. Maar ook vind je ze hoog 
in de top-tien van bijbelteksten van veel mensen. 
Dit thema ‘stroomopwaarts’, over geloof, hoop 
en liefde, staat centraal in deze carrouselvie-
ringen.

Data: Zondag 28 januari, 
 4 en 11 februari 
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 
 5671 GR Nuenen
Tijd:  10:00 uur
Info: kerkelijk werker Pieter Flach
Tel: 040 - 284 2052

1. VIEREN

De carrouselvieringen 
worden door negen protes-
tantse gemeenten in Peel en 
Kempenland ook komend jaar 
weer georganiseerd. Daarbij 
rouleren predikanten en 
kerkelijk werker en gebruikt 
elke gemeente dezelfde orde 
van dienst, die gezamenlijk 
is voorbereid. Zo geven we 
vorm aan onze onderlinge 
verbondenheid.

Iedere zondag kerkdienst in 
de Regenboog
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Taizé-vespers in het Van Gogh Kerkje
Elke eerste zondag van de maand is er in het Van Gogh Kerkje een vesper-
dienst. Afhankelijk van het leesrooster of 
de actualiteit kiest de voorbereidingsgroep 
een thema. Naast een vaste kern van vaste 
bezoekers vinden iedere maand ook nieuwe 
mensen hun weg naar deze intieme en 
meditatieve viering. 
Aan het eind van de vesper is er een collecte 
die bestemd is voor het landelijke project 
Wilde Ganzen.

Wie wil  meedoen met de voorbereiding 
kan zich aanmelden. Ook hebben we 
dringend iemand  nodig om te helpen met het 
klaarzetten van de stoelen. Ook hiervoor kan 
men zich aanmelden bij  Alice Steenbergen.

Taizévespers voor het seizoen 2017-2018 
(altijd de eerste zondag van de maand)

Data: 6 augustus (zomeravondconcert), 3 september, 1 oktober,  
5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april,  
6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus (zomeravondconcert)

Tijd: 19:30 – 20:30 uur
Plaats: Van Gogh Kerkje, Papenvoort 2a, 5671 CR Nuenen
Info: Alice Steenbergen
Tel.: 06 1554 9595
E-mail: alice.steenbergen@hotmail.com 

Wereldgebedsdag
In het jaar 2018 staat Suriname in het middelpunt van Wereldgebedsdag. 
Christelijke vrouwen uit dit kleine land van 
Zuid-Amerika hebben de viering daarvoor 
samengesteld. 
Als we het thema letterlijk vertalen luidt het: 
„Gods Schepping is zeer goed!“

In het centrum van de viering hebben 
de Surinaamse christinnen het 
Scheppingsverhaal  uit het boek Genesis 1 
geplaatst. 
Het bewaren en behouden van de Schepping 
is een centraal thema in hun viering.

Datum: 2 maart 2018
Tijd: 14:30 uur – 15:30 uur
Plaats: Kapel in ‘De Akkers’, Margot 

Begemannstraat 9 te Nuenen
Info: Dieuwertje Kaper
Tel: 040 - 368 3778
E-mail: d.kaper@onsnet.nu

De oorsprong van de vespers 
ligt bij de gemeenschap van 
Taizé in Frankrijk 
Kenmerkend zijn bezinning 
en melodieën op meditatieve 
teksten.

De wereldgebedsdag wordt 
wereldwijd gevierd op vrijdag 2 
maart 2018: 
Vrouwen, mannen, kinderen 
en jongeren – allen worden er 
voor uitgenodigd!

Oecumenische Vieringen
De Nuenense kerken komen vijf keer per seizoen samen in een gemeenschap-
pelijke viering. In samenspraak met de pastores bereidt een werkgroep deze 
oecumenische diensten voor rond een thema of een bijzonder moment in het 
kerkelijk jaar. Ook voor mensen die minder vertrouwd zijn met de kerk zijn deze 
diensten zeer toegankelijk!

Info: Pastor Hans Vossenaar of kerkelijk werker Pieter Flach
Tel.  040 - 283 1210  of  040 - 284 2052
E-mail: jvossenaar_ofm@onsnet.nu of kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Zondag 17 september – Vredeszondag  
In de week van 16 tot en met 24 september organiseert Pax voor de 51e keer 
de jaarlijkse Vredesweek. In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet Pax een 
beroep op de verbeelding. Daarom is het thema van de Vredesweek en onze 
oecumenische viering ‘de kracht van verbeelding’. 

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij 
gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de 
polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Veel mensen voelen zich hier machteloos over 
en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook 
internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is 
veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land 
om elkaar te blijven vinden.
Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om 
samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van wat verdeelt. 

Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 10:00 uur

Zaterdag 31 december – Oudejaarsvesper
We luiden het oude jaar uit en het nieuwe in met aandacht voor het jaarthema 
‘Dromen voor onze wereld’. 

Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 19:00 uur

Zondag 21 januari – Zondag van de Eenheid
De week van Gebed voor de Eenheid is oorspronkelijk het idee van de 
geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van 
verschillende kerken een week lang te laten bidden voor eenheid. De teksten 
hiervoor worden elk jaar door een andere groep christenen voorbereid. 

Plaats:  H. Clemenskerk, Park 55, 5671 GC Nuenen
Tijd: 11:00 uur

Zondag 25 maart – Palmpasen met bewoners Eckartdal
Eén keer per jaar zijn de bewoners van Eckartdal (mensen met een verstan-
delijke beperking) te gast in onze oecumenische viering. Een verbindende en 
laagdrempelige viering voor jong en oud. 

Start:  De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen 
Tijd:  10.30 uur

Vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag 
We staan samen stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Een belang-
rijk moment is de kruishulde, waarbij we bloemen en kaarsjes rond het kruis 
plaatsen. 

Plaats:  St. Clemenskerk, Heuvel 15, 5674 RR Gerwen, 
Tijd:  19.00 uur 
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OECUMENISCHE THEMA-AVONDEN
Ieder jaar presenteren de Nuenense Kerken een serie avonden op de laatste 

woensdag van de maand. We bieden een 
afwisselend programma. De rode draad 
vormt ons jaarthema. Dit seizoen: Dromen 
voor onze wereld. 

U bent vanaf 19:30 uur welkom voor koffie 
of thee. Om 20:00 uur beginnen we ons 
programma. De avonden eindigen rond 
21:15 uur. Alleen op 29 november wijkt de 
aanvangstijd af: dan beginnen we om 19:30 
uur.
De vaste toegangsprijs is € 3,- per avond, 
inclusief koffie of thee. Voor de avond met 

de Zandkunstenaar op 29 november geldt een ander tarief:  € 7,50 voor 
volwassenen en € 3,- voor kinderen. Voor de hele serie van vier avonden is er 
ook een passe-partout verkrijgbaar: deze kost € 14,- en zal op de eerste en 
tweede avond worden verkocht. 

Voor aanvullende, actuele informatie verwijzen we naar de website www.
pgn-nuenen.nl, www.parochienuenen.nl, Rond de Kerk of het Parochienieuws.

Data:  Woensdagen 27 september, 29 november, 31 januari en 28 
februari

Tijd: 20:00 – 21:15 uur; koffie vanaf 19:30 uur
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Info: Kerkelijk werker Pieter Flach en pastoraal werker Marieke Feuth
Tel: 040 - 284 2052  of  040 - 283 1210
E-mail: kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl  of  m.feuth@gmail.com

Woensdag 27 september  Een heldere en hartelijke kerk
Lezing door mgr. Gerard de Korte 

Als er één bisschop is die zich uitspreekt over de oecumene, dan is het 
bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch. De Korte profileert zich 
als een geestelijk leider die mensen met elkaar wil verbinden en bruggen wil 
bouwen. Tussen mensen in bisdom en kerk, maar ook tussen verschillende 
religies. De oecumenische beweging noemt hij dan ook “een geschenk van 
Gods Geest”. Een geschenk waar de Nuenense kerken al vele jaren van 
genieten! Toch plaatst De Korte ook kritische kanttekeningen: een zinvol 
gesprek vereist wel een verworteling in de eigen identiteit. Hij voelt niets voor 
een ‘tutti-frutti-oecumene’, vertelde hij in interviews. 

Maar hoe zien wij, Nuenense gelovigen dat? Zijn er eigenlijk nog veel 
verschillen? Waar kunnen we nog aan elkaar groeien? En hoe wil De Korte, 
als theoloog en als pastor, aan de oecumene bijdragen? Van harte welkom bij 
deze bijzondere gelegenheid om de bisschop te ontmoeten.

2. AAN DE WEET KOMEN

Gerard de Korte studeerde geschiedenis 
en theologie, en werd in 1987 priester gewijd. 
In 2015 werd hij verkozen tot ‘Theoloog des 
vaderlands’. 
Hij is sinds 14 mei 2016 bisschop van het 
bisdom Den Bosch. 
Zijn wapenspreuk luidt: Confidens in Christo 
(In vertrouwen op Christus). 

Woensdag 29 november  Dromen voor onze wereld  – 
De Zandtovenaar
Voorstelling door Gert van der Vijver

Gert van der Vijver maakt gebruik van een fascinerende kunstvorm: het zand-
schilderen. Gert gooit, strooit en schuift met zand op een verlichte glasplaat en 
laat op betoverende wijze allerlei tekeningen verschijnen. Door middel van een 
directe projectie is deze kunstvorm live te zien. 

Op deze avond zal Gert (bijbelse) verhalen voor ons tot leven brengen met zijn 
magisch schouwspel van licht en donker. Deze avond is geschikt voor oud én 
jong. Kinderen zijn daarom van harte welkom! 

Gert van der Vijver is de enige zandkun-
stenaar van Nederland. Hij verzorgt nationale 
en internationale zandvoorstellingen. Hij 
maakt tv-series voor de KRO en De Efteling. 
Onlangs zijn beide tv-programma’s door China 
en Duitsland aangekocht. Gert brengt mensen 
in verwondering door middel van humor en 
ontroering, waarbij hij vaak een gevoelige snaar 
weet te raken.

Woensdag 28 februari  Dromen voor onze wereld – door 
de ogen van kunstenaars
Presentaties door verschillende kunstenaars

Hebben kunstenaars door hun werk een andere kijk op onze wereld? Hoe kijken 
zij aan tegen de gebeurtenissen in onze wereld? En waardoor laten zij zich 
inspireren?  Op deze avond nemen enkele Nuenense kunstenaars ons vanuit 
hun eigen discipline mee naar hun droom voor onze wereld. We zullen zien en 
horen hoe zij die verbeelden en verklanken en ons door hen laten verrassen!  
Welke kunstenaars zullen meewerken, wordt nog bekend gemaakt. 

Woensdag 31 januari 2018  Dialoog – taal die tegenstellin-
gen overstijgt
Lezing door Mohamed Ajouaou 

Wat verbindt onze verschillende dromen, ideeën en tradities? En hoe vinden 
wij een gemeenschappelijke taal om die met elkaar te delen? Vragen waarover 
katholieken en protestanten en ook moslims de dialoog aangaan. 
Ajouaou is behalve een uitstekend theoloog namelijk een bevlogen en boeiend 
spreker die indruk maakt met zijn zin voor dialoog en openheid. Hij draagt dan 
ook positief bij aan het debat over religie en samenleving, onder andere met zijn 
meest recente boek ‘Wie is moslim?’ en bijdragen aan het Theologisch Elftal 
van Trouw. Zijn genuanceerde geluid wordt gewaardeerd, zeker nu het debat 
soms alleen nog over religieus geweld lijkt te gaan. Ajouaou laat zien hoe groot 
de diversiteit is ook binnen onze religieuze tradities – en maakt zo ruimte voor 
een genuanceerde dialoog.

Dr. Mohamed Ajouaou is universitair docent 
aan de VU Amsterdam en de KU Leuven, en 
hoofd islamitische geestelijke verzorging bij het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij promo-
veerde in 2010 op de dissertatie ‘Imam achter 
tralies’, dat werd verkozen tot de beste Neder-
landstalige islamitische theologische publicatie 
van het decennium. 

Let op: Aanvang: 19:30 uur !
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Bijbel lezen in het spoor van Israël
Op elke bijeenkomst van de groep ‘Bijbel lezen in het spoor van Israël’ lezen 
we een deel uit de eerste vijf boeken van de bijbel, de zogenaamde boeken 
van Mozes. In deze teksten gaat het over de kernvragen van ons bestaan. Het 
gaat over de uittocht uit slavernij en onderdrukking en over de tocht door de 
woestijn naar het land der beloften. Onderweg leert men om volk te zijn én om 
volk van God te worden. Aan dat leerproces kunnen wij onze eigen levenser-
varingen koppelen.

Dit seizoen lezen we uit het boek Numeri over de tocht door de woestijn. We 
lezen ook Bileam en de ezel, een verhaal dat elementen van een sprookje 
in zich draagt. Bij deze gedeeltes lezen we een stukje uit de profeten als 
commentaar, een psalm als lied en een toepasselijk stukje uit het evangelie. 
Zo maken we een inhoudelijke verbinding tussen uiteenlopende bijbeldelen. 

Leden van de Parochie Heilig Kruis en ook leden van de Protestantse 
Gemeente zijn van harte welkom. Er zijn twee parallelle groepen op maandag-
middag en maandagavond. Telkens van 14.00 – 16.00 uur en van 
20.00 – 22.00 uur. Als men een keer ’s middags verhinderd is, is men ook ’s 
avonds welkom en omgekeerd.

Begeleiding: pastoraal werker Jos Deckers 
Plaats:  Pastoraal Centrum, Park 55, 5671 GC Nuenen
Tijd:  14:00 of 20:00 uur
Data:  maandag 11 september, 23 oktober, 20 november,  

 11 december en 8 januari, 5 februari, 12 maart, 16 april 2018 
Info:  Informatie over inhoud en opzet bij Jos Deckers, 
  tel. 040 - 284 5855  of  j.deckers@onsnet.nu 
  Overige inlichtingen en aanmelding bij Chris Schuur,
   tel. 040 - 283 1809  of  e-mail: c.schuur@onsnet.nu of  

 via het parochie secretariaat, tel. 040 - 283 1210 of 
  e-mail: parochienuenen@onsnet.nu

Theologie voor dummies
méér Kerk van de toekomst! 

De oecumenische activiteit ‘Theologie lezen’ werd vorig seizoen ‘Theologie 
voor dummies (en andere gevorderden)’. Om meer uitnodigend te zijn voor 
álle geïnteresseerden: theologie is niet voorbehouden aan experts of pastores. 

En ook om het gesprek, de dialoog te accentueren die 
bij theologie hoort: dialoog met eigentijdse vragen, met 
teksten en vooral ook met elkaar.
De feedback van de deelnemers is verwerkt in het 
programma voor het nieuwe seizoen. De avond over 
‘Kerk van de toekomst’ met Henk Witte bleek veel 
vragen en ‘geest-drift’ te wekken. De spanning tussen de 
toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst is in 
onze kerken een hot issue.

Daarom gaan we in seizoen 2017-2018 opnieuw aan 
de slag met het thema Kerk van de toekomst. Op drie 
avonden gaan we samen drie artikelen uit de bundel ‘Kerk van de toekomst’ 
lezen. De vierde avond willen we in gesprek met de schrijvers. Van harte 
welkom!

Data: dinsdag 20 februari, dinsdag 27 februari, dinsdag  6 maart (aan-
sluitend op de vespervieringen in de huiskamer van de pastorie)

Plaats: Pastoraal Centrum, Park 55, 5671 GC Nuenen
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Info:  Contactpersoon is pastoraal werker Marieke Feuth 
telefoon: 040 - 283 1210

(advertenties)

Theater voorstelling ‘Kom naar voren!‘
500 jaar protestantisme 
Op zondag 22 oktober vindt in De Regenboog de voorstelling Kom naar 
voren! plaats, ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie. 
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda presen-
teren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een 
afwisselende, muzikale voorstelling.

In tekst en beeld, begeleid door de 
klanken van een accordeon, komen 
de historische personen tot leven. 
Historisch verantwoord gaat hier 
spannend samen met een actuele 
spits. Denk aan: Maarten Luther, Jan 
de Bakker uit Woerden, de Duitse 
vorst Philipp von Hessen, de gast-
vrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe 
Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de 
meid van de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze kennen, 
wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken!

Deze voorstelling wordt georganiseerd door de gezamenlijke Protes-
tantse Gemeentes in Peel en Kempenland. Na afloop is er gelegenheid 
met elkaar een drankje te drinken en na te praten. 

Kaartjes kosten € 6,21 (€ 5,00 kaartje + € 1,21 administratiekosten) en 
zijn online te bestellen. 
De link staat op de PGN website: www.pgn-nuenen.nl

Datum:   zondag 22 oktober
Tijd:   15:00 uur
Plaats:  De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Info:  Kerkelijk werker Pieter Flach
Tel.  040 - 284 2052
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Gesprekskring 57+/ Geloof en Cultuur 
Bijeenkomsten rond geloof, cultuur en maatschappij 

De deelnemers ontmoeten elkaar op een maandelijkse bijeenkomst rond de 
koffietafel op de tweede vrijdag van de maand. Aansluitend wordt dan door 
één van de deelnemers of een gast een onderwerp uit een breed spectrum 
van belangstelling ingeleid en samen besproken. Een ander programma, 
bijvoorbeeld een excursie, is ook mogelijk.
De deelnemers ontvangen maandelijks de agenda. Ook belangstellenden zijn 
welkom.  

Data:   8 september, 13 oktober, 10 november, 15 december 2017,  
12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei 2018

Tijd:     10:00 – 11:30
Plaats:  De Regenboog
Info:  Betty Algera
Tel.    040 - 283 3112
E-mail:    f.algera@onsnet.nu 

Open Deur gespreksochtend
 
Een maandelijkse bijeenkomst op donderdagochtend rond het oecumenisch 
maandblad Open Deur. Ieder nummer heeft een ander thema. 
We lezen gezamenlijk één of meerdere artikelen, die we vervolgens bespreken 
onder leiding van Mieke Hendrickx. Na afloop kan het tijdschrift worden 
meegenomen. Incidenteel deelnemen is mogelijk en nieuwe deelnemers zijn 
van harte welkom!

Data: In principe de eerste donderdag van de maand: 7 september, 5 
oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 8 februari, 5 maart, 
5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli.

Tijd: 9:45 – 11:15 uur
Plaats: De Regenboog
Info: Mieke Hendrickx
Tel. 040 - 283 9473
E-mail: p.hendrickx@onsnet.nu

Relikwido
Avonden die er toe doen! 

Boeien, binden, betrekken van leeftijdsgenoten door het deelnemen aan 
plezierige avonden met diepgang, waarin ook veel ruimte is voor gezelligheid. 
Dit wordt bereikt door het bespreken van actuele thema’s en vraagstukken die 
de deelnemers zelf kunnen aanreiken en die hen bezighouden. 
Ben je / voel je je tussen de 39 en 59 en wil je meedoen, neem dan contact op 
met Anjo Lourens.

Data: zondag 24 september, 26 november 2017, 28 januari 2018, 
 25 maart 2018, 27 mei 2018 
Tijd:  20:00 – 22:00 uur
Plaats: Bij deelnemers thuis. Wordt per keer bekend gemaakt
Info:  Anjo Lourens
Tel:  040 - 284 0552
E-mail:  lourens@onsnet.nu

3. IN GESPREK Gesprekskring Geloof & Leven
Geloofscursus voor zoekers naar nieuwe geloofstaal

Jaar in jaar uit mag de gesprekskring Geloof & Leven zich verheugen in 
belangstelling van zowel oude als nieuwe deelnemers. Komend seizoen is er 
weer plaats voor nieuwe deelnemers. 

Op deze avonden bespreken we met elkaar, zoals de naam al aangeeft, 
onderwerpen die te maken hebben met 
ons geloof en met ons leven. In de geani-
meerde gesprekken blijken die twee 
terreinen dichter bij elkaar te liggen dan 
we denken. Hoe we geloven beïnvloedt 
de manier waarop we in de wereld staan. 
En andersom kleurt het leven ons geloof 
(ongeloof of twijfel...). 

Dit seizoen gaan we ons buigen over het 
boek ‘Reset’. Geloofscursus voor zoekers 
naar nieuwe geloofstaal. We willen de 
schrijfster voor één van de bijeenkomsten 
uitnodigen om ook met haarzelf in gesprek 
te gaan. 

Het boek kost € 15,-.  We vragen u zich 
van tevoren aan te melden, dan kunnen 
we de boeken gezamenlijk bestellen via de 
Protestantse Gemeente in Helmond.
Later aansluiten is altijd mogelijk. 

Data:  13 september, 25 oktober, 8 november en 6 december 2017,  
10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april 2018

Tijd:  20:00 – 22:00 uur
Plaats: De Regenboog
Info: pastoraal werker Jos Deckers
Tel.: 040 - 284 5855
E-mail: j.deckers@onsnet.nu 

Het boek ‘Reset’

Het boek is geschreven door 
ds. Corine Beeuwkes-van 
Ede, predikant in Helmond. 
Door gemeenteleden werd 
zij uitgedaagd een nieuwe 
geloofstaal te formuleren 
voor hen die met oude 
antwoorden niet meer uit de 
voeten kunnen, maar ook 
hun geloof niet vaarwel willen 
zeggen. De weerslag van 
die gesprekken en van haar 
studie vinden we in dit boek. 
Het biedt een goed uitgangs-
punt om zelf woorden te 
vinden voor onze eigen 
manier van geloven. 
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Regenboogkoor
Het komende seizoen gaan we, op wekelijkse basis, verder met het instuderen 
van liederen uit het nieuwe liedboek. Regelmatig zal het resultaat van onze 
inspanningen ten gehore worden gebracht in de diensten van de PGN. 
Iedereen die hieraan mee wil werken is van harte welkom.

Data:  iedere week op maandagavond
Tijd: 20:30 – 22:00 uur
Plaats: De Regenboog
Info: Ingrid de Graaff
Tel. 040 - 241 9118
E-mail: ingrid.degraaff@onsnet.nu

Interkerkelijk koor Cantabile 
Het koor Cantabile verleent diverse keren per jaar medewerking aan diensten 
in kerken, verzorgingshuizen en instellingen van zowel r.k. als protestantse 
signatuur, in Nuenen, Eindhoven en Helmond.
De muzikale leiding is in handen van Jelle Everhardus.
De sopranen, tenoren en bassen kunnen wel wat versterking gebruiken. 
Nog nooit in een koor gezongen?  Onze dirigent zegt: “Iedereen kan zingen, 
probeer het eens!” 
U bent hartelijk welkom om een aantal repetities mee te doen om de sfeer te 
proeven en mee te maken hoeveel voldoening het gezamenlijk instuderen 
geeft.  

Data:  elke week op disndagvond
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: De Regenboog
Info:  Janni Groot-Baart
Tel.  040 - 283 3234
E-mail: groot.baart@onsnet.nu

Nuenen zingt
Dit seizoen de tweede jaargang van Nuenen Zingt. Met steeds ongeveer 40 
personen hebben we het afgelopen jaar 3 keer aan het einde van de zondag-
middag samen gezongen. Vanuit verschillende kerken kwamen we samen en 
zodoende kwamen we ook aan diverse liederen. We zien het als een soort 
familiegebeuren waar iedereen welkom is en waar elk aan kan bijdragen. Tot 
ruim een maand van tevoren kan men een lied opgeven. Het samenzijn wordt 
nog feestelijker wanneer mensen hun medewerking willen verlenen door het 
bespelen van een muziekinstrument of door het verrichten van kleine hand- en 
spandiensten.

Data:  zondagen 19 november 2017, 11 februari, 17 juni 2018
Tijd:  16:30 – 17:30 uur
Plaats: Van Gogh Kerkje
Info:  Dieuwertje Kaper 
Tel:  040 - 368 3778
E-mail: d.kaper@onsnet.nu

4. DOENTerugblik 2017
Doen

Vele vrijwilligers hebben de 
afgelopen maanden hun steentje 
bijgedragen aan de verbouwing 
van De Regenboog.
Een extra aanbouw met veel glas 
en licht is gerealiseerd. Deze 
‘tuinkamer’ geeft extra mogelijk-
heden om elkaar te ontmoeten 
tijdens de activiteiten die in de 
Regenboog plaatsvinden. 
Daarnaast wordt een stilteruimte 
in het najaar van 2017 in gebruik 
genomen. In alle rust kan men 
hier zijn.

Ontmoeten is met ‘samen vieren 
en eten’, één van de speerpunten 
van ons beleidsplan. Vandaar 
dat ook de keuken en ontmoe-
tingsruimte gemoderniseerd zijn. 
Activiteiten als het samen eten en 
menu-surprise worden hierdoor 
veel beter gefaciliteerd.  

De jeugd heeft veel werk gezet 
en hun jeugdruimte flink opge-
knapt. Het komt nu geheel 
tegemoet aan hun wensen, en 
het biedt bovendien ook goede 
mogelijkheden voor de voed-
selbank en voor de Theoscoop 
filmavonden.

Alle opgeknapte en nieuwe 
ruimtes faciliteren de vele 
activiteiten die in dit seizoenspro-
gramma worden genoemd. Wij 
hopen u graag te ontmoeten bij 
deze activiteiten.

Veel dank aan de stichting 
Cultuurfonds Nico & Zingra 
Nagtegaal-Geerts, het bureau 
steunverlening van de PKN, de 
giften van vele PGN-ers, die het 
mogelijk maakte deze verbou-
wing te doen. Ook dank aan de 
vele vrijwilligers. De talenten van 
onze gemeenteleden zijn vele, 
en daar behoren de ‘doe’ taken 
zeker ook toe. Dit samen-kerk-
zijn is een belangrijk aspect van 
de PGN en werd zichtbaar in 
de hulp die we van alle kanten 
kregen aangeboden. 
Heel fijn! 

De inrichting is verzorgd door:

Tuinkamer

Keuken

Tuinkamer in aanbouw

Opknappen jeugdruimte
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Levend Kerstverhaal
Op reis door de nacht in het jaar nul

Het evenement Levend Kerstverhaal van de Nuenense kerken is uitgegroeid 
tot een jaarlijkse traditie. We verheugen ons erop dit jaar weer met veel passie 
het verhaal neer te zetten. 

Met muziek en vertellingen wordt de sfeer van Bethlehem weergegeven uit de 
tijd rond Jezus’ geboorte. Bezoekers worden door een gids rondgeleid langs 
verrassende locaties. Aan het eind van de rondleiding komt men in de stal bij 
het Kerstkind. Daarna kunt u in de herberg in een warme en gezellige sfeer 
nog wat drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
U kunt ook meedoen als speler of hulp achter de schermen. Opgeven bij 
Dorine Smilde (telefonisch) of via de e-mail.

Datum: 16 december 2017
Tijd:  17:00 – 20:00 uur 
Plaats:  Dorpsboerderij ‘De Weverkeshof’, Jhr. Hugo van Berckellaan
Info:  Dorine Smilde 
Telefoon:  06 3830 8089 
E-mail:  lkv@onsnet.nu 
website: www.levendkerstverhaal.nl 

Solidariteitsmaaltijd 2017

Kerstpakkettenactie

Kerstpakkettenactie
Steun je medemens in Nuenen!

Op een zaterdag in december staan er teams vrijwilligers in de supermarkten 
van Nuenen en verzamelen daar de extra boodschappen die Nuenenaren doen 
voor de kerstpakketten. Op maandag wordt het voedsel gesorteerd en verdeeld 
over ca. 200 pakketten, die op dinsdag worden bezorgd bij Nuenenaren.

Zaterdag 9 december:  boodschappen verzamelen in de supermarkten  
   van 9:15 uur – 15:30 uur

Maandag: 11 december: pakketten samenstellen in De Regenboog 
    vanaf 9:00 uur
Dinsdag 12 december: pakketten bezorgen in Nuenen vanaf 9:00 uur:  
Info:     Klara Jansen
Tel.     040 - 283 3434
E-mail:     k.jansenboshuizen@onsnet.nu 

Solidariteitsmaaltijd
In de vastentijd organiseren we een gezellige, doch sobere maaltijd. Deze maal-
tijd staat in het teken van een jaarlijks wisselend project in Afrika, Zuid-Amerika 
of Azië. Bij deze projecten zijn altijd direct Nuenense mensen betrokken en 
de projecten worden beoordeeld en gedragen door Samen Verder.  Door 
middel van presentaties, muziek en gerechten uit het betreffende land willen 
we mensen bij dit project betrekken en laten proeven van de lokale cultuur. De 
opbrengst van de maaltijd die georganiseerd wordt door ZWO en MOV gaat 
100% naar het project. Kom ook mee-eten en neem gerust uw buren mee!

Datum: vrijdagavond 23 maart 2018
Tijd:      vanaf 18:00 tot ongeveer 21:00 uur       
Plaats:     De Regenboog
Kosten:  € 7,- (aanmelden via de website www.solidariteitsmaaltijd.info) 
Info: Irene Beekmans of Ans de Rooij-Vriend
Tel. 040 - 283 5733 (Irene)  of  040 - 283 2466 (Ans)
E-mail:     irenebeekmans@onsnet.nu  of  ansderooij@onsnet.nu

Levend Kerstverhaal
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Pelgrimage naar het licht
In de Paasnacht van 2018, de nacht van 31 maart op 1 april, wordt de 
Pelgrimage naar het Licht gelopen.

We verzamelen tegen middernacht bij de H. Clemenskerk en beginnen daar 
met een korte viering in de kerk. Daarna trekken we door en om Nuenen 
heen langs verschillende kerken en kapellen en dragen in een lantaarn, die 
aangestoken is aan de nieuwe Paaskaars, het licht van Pasen met ons mee. 
Onderweg zijn er stopplaatsen waar we stukjes uit de bijbel lezen die met 
Pasen te maken hebben en ook te eten of te drinken krijgen. Om ± 7.00 uur 
’s morgens arriveren we op begraafplaats de Roosdoncken aan de Broekdijk, 
waar we op alle graven een lichtje ontsteken en daarna is er een Paasontbijt in 
de Regenboog. De hele wandeling is ongeveer 23 km.

Data:  Nacht van 31 maart 2018; van 23:59 uur tot 8:30 uur 
Plaats:  vertrek bij de H. Clemenskerk aan het Park
Info:  Pieter Flach
Tel. 040 - 284 2052
E-mail:  kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Pelgrimswandeling 
Fijn op stap met een groep, onderweg een goed gesprek, een gedicht, een 
gebed, een mooie tekst. Ergens onderweg een boterhammetje eten. Even 
opademen en op adem komen. 

De route wordt nader bekend gemaakt. Start: op tijd (ca. 9:00 uur). De wande-
ling zal niet langer zijn dan ca.12 km.

Datum:  wordt nader bekend gemaakt in het voorjaar van 2018
Info:  Klara Jansen
Tel.  040 - 283 3434
E-mail: k.jansenboshuizen@onsnet.nu 

Kloosterweekend

Kloosterweekend
Het klooster in….voor maar twee dagen…even weg van alles wat je elke dag 
doet, even thuiskomen bij jezelf. 

En heel concreet: lezen, praten, vieren, zingen, eten, lachen, wandelen, kijken 
(een film), een spelletje doen, naar de vesper gaan bij de paters Norbertijnen. 
Een weekend om op ‘verhaal’ te komen. Kosten € 85,- inclusief maaltijden.

Data:  6 t/m 8 april 2018
Tijd: van vrijdag 20:00 uur tot zondag 14:00 uur
Plaats:  Klooster in Postel
Info:  Klara Jansen
Tel.  040 - 283 3434
E-mail:  k.jansenboshuizen@onsnet.nu 

Pelgrimage naar het licht 2017

Pelgrimwandeling
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Menu Surprise
In de stille, vaak koude en sombere maand na alle feestdagen willen we wat 
vrolijks. Daarom willen we weer een menu surprise organiseren.
Het is dan de bedoeling dat iedereen die mee wil doen een gerecht maakt en 
dat meeneemt. Dat kan zijn een voorgerecht, een hoofdgerecht of een toetje. 
Dat alles wordt dan op tafels neergezet en als iedereen die zich heeft opge-
geven aanwezig is, kunnen we aan tafel gaan en genieten van elkaars 
gerechten.
Nadere informatie volgt in januari. Opgeven hiervoor kan nadat u die infor-
matie heeft ontvangen.

Datum:   18 februari 2018
Plaats:   De Regenboog
Tijd:  17:00 uur
Info:  Klara Jansen
Tel.:  040 - 283 3434
E-mail:  k.jansenboshuizen@onsnet.nu 

Samen aan tafel
Op de laatste dinsdag van de maand kan ieder die dat wil aanschuiven voor 
een warme maaltijd in De Regenboog. Het gaat bij de maaltijd om drie dingen: 
gezelligheid, ontmoeten en gemak. Daarom is iedereen welkom: Wanneer u 
wilt helpen met koken of tafel dekken, kunt u dat aangeven bij de aanmelding.
Vanaf 18:00 uur is de deur open, om 18:15 uur wordt de maaltijd geopend, die 
we om 19:15 uur afronden met koffie of thee. Om 19:30 uur ruimen we op en 
kan iedereen weer zijn of haar weg gaan.

Data:   29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november,  
 19 december, 30 januari, 27 februari, 27 maart,  
 24 april, 29 mei, 26 juni, 31 juli en 28 augustus 

Tijd:   18:00 – 19:30 uur
Plaats:   De Regenboog 
Kosten:   € 3,50 voor volwassenen,  
  € 1,50 voor kinderen tot en met 12 jaar 
Aanmelding:  tot de voorafgaande zaterdag 12:00 uur bij voorkeur per 
  e-mail: samenaantafel@pgn-nuenen.nl of bij Hetty Postema 
Tel. :   Hetty Postema 040 - 284 6010 
E-mail:   samenaantafel@pgn-nuenen.nl Ouderenmiddag uitstapje 2016 

Open Huis
Op donderdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur is iedereen van harte 
welkom om het Open Huis te bezoeken. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, een praatje te 
maken of gewoon gezellig bij elkaar zijn. Er is altijd een gastvrouw of gastheer 
aanwezig. Wij begroeten u graag.

Data: Iedere donderdagochtend  
Tijd:  10:00 –12:00 uur
Plaats:  De Regenboog
Info:  Anneke Zweers
Tel. : 040 - 284 2162
E-mail:  annekezweers@kpnmail.nl 

Menu Surprise

5. ONTMOETEN

Ouderenmiddagen
Het doel van de ouderenmiddag is ontmoeting en bespreking van een thema 
of onderwerp  op een interactieve manier. 

Het seizoen start met een uitstapje en rond Kerstmis en Pasen vindt er een 
speciale viering plaats. De middagen en vieringen worden geleid door Pieter 
Flach of Dieuwertje Kaper. 

Data:  In principe elke 4e donderdag van de maand: 
woensdag 4 oktober (uitstapje), donderdag 26 oktober,  
23 november, 21 december (kerstviering), 25 januari,  
22 februari, 29 maart (paasviering), 26 april, 24 mei

Tijd:  14:30 – 16:00 uur
Plaats:  De Regenboog
Info:  Lidwien Baggen
Tel.  040 - 283 2087 en 06 4471 8524
E-mail: l.baggen-sino@onsnet.nu
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Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding
De werkgroep rouwbegeleiding wil mensen tot steun zijn die een dier-
bare hebben verloren. Deze begeleiding kan vorm krijgen op verschillende 
manieren.

Individueel bezoek: De Werkgroep bezoekt - op verzoek van de pastores 
van de kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten - mensen, die een partner 
verloren hebben.

Brievenpastoraat: Ondersteuning kan ook worden aangeboden door middel 
van tweemaandelijkse brieven gedurende twee jaar.

Gespreksgroep: De Werkgroep biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een lotgenoten-gespreksgroep. Degenen die daarvoor in aanmerking komen, 
worden persoonlijk uitgenodigd.  
Op vrijdag 6 oktober is er een informatiebijeenkomst van 9:30-11:00 u. in De 
Regenboog. Ook voor niet-kerkelijk gebonden deelnemers staat de deur open. 
Bij voldoende deelnemers volgen er zes bijeenkomsten op vrijdagochtenden in 
de periode oktober t/m januari.

Data:  bij doorgang: op vrijdagochtenden in oktober t/m maart 
Tijd:  9:30 – 11:30 uur
Plaats:  De Regenboog
Info: Janni Groot-Baart
Tel.  040 - 283 3234
E-mail:  groot.baart@onsnet.nu

6. EN VERDER...

Open Kerk
Zondag 10 september houden we Open Kerk. De Regenboog is het afgelopen 
voorjaar verbouwd. Er is een mooie tuinkamer bij gekomen en die willen we 
graag laten zien. Iedereen, die wil, kan binnenlopen om het resultaat te komen 
bewonderen. Of voor koffie met een pannenkoek, voor  de sing-in, voor  infor-
matie over het komende seizoen, of nog meer. 

Datum:  10 september
Tijd:  13:00 – 17:00 uur
Plaats De Regenboog
Info: Kees Huizing
Tel:  06 4277 9030
E-mail: kees.huizing@gmail.com

Theoscoop
Theoscoop is het filmhuis van de Protestantse Gemeente Nuenen. Van 
september tot en met mei draaien we iedere derde woensdag van de maand 
een film die meestal buiten het circuit van de grote bioscopen ligt en aansluit 
bij het jaarthema. U bent welkom vanaf 19:30 uur voor een kopje koffie of thee. 
Om 20:00 uur starten we de  film (zonder pauze). Na afloop is er voor wie wil 
een nabespreking.

Plaats:   Jeugdruimte van De Regenboog
Tijd:  20:00 uur (vanaf 19:30 koffie) er is geen pauze
Kosten:   uw vrijwillige bijdrage voor vertoningsrechten 
Info:  Fokkelien Dam
E-mail:  fokkelien.dam@onsnet.nu

Het film-programma voor dit seizoen

Woensdag 20 september – An                                  

De ‘An’ uit de titel van de film is een rode 
bonenvulling, die tussen twee kleine 
pannenkoekjes gesandwicht als dorayaki 
in Japan wordt verkocht. Sentaro heeft een 
klein bakkerswinkeltje dat gespecialiseerd 
is in dit gerecht. Op een dag komt Tokue bij 
hem langs, die hem vraagt of hij misschien 
een baan voor haar heeft. Vanwege haar 
hoge leeftijd ziet Sentaro dat niet zitten 
en wimpelt haar af. Maar Tokue geeft niet op en laat hem op een dag haar 
doryaki proeven. De inhoud verrast hem en hij besluit haar aan te nemen, wat 
niet alleen groei voor de bakkerij betekent, maar ook het begin van een hechte 
vriendschap tussen Tokue en Sentaro. Regisseur Naomi Kawase weet dit 
verhaal op een gevoelige manier te vertellen, met prachtige, rustige shots van 
het voorbereiden van de dorayaki, tegen de achtergrond van roze kersenbloe-
sems. Een film die niet alleen de ziel voedt, maar je na het zien ook trek laat 
krijgen in deze Japanse lekkernij.

Donderdag 12 oktober – Moonlight

Een drieluik over identiteitsvorming van Barry Jenkins 
met onder andere een Oscar voor de beste film. 
Chiron is een introverte jongen in een verpauperde 
wijk van Miami, geplaagd door een weinig rooskleurig 
leven. Zijn moeder is een drugsverslaafde en hij is 
voortdurend slachtoffer van pesterij. Jenkins intro-
duceert hem in drie bepalende hoofdstukken in zijn 
leven: als kind onder de bijnaam ‘Little’, als puber 
onder zijn eigen naam en als volwassene onder de 
naam ‘Black’. Elk hoofdstuk herdefinieert zijn identi-
teit, gestuurd door zijn omgeving, maar ook door zijn 
eigen wensen en angsten. Hoewel de drie hoofd-
stukken hetzelfde personage behandelen, voelen ze 
haast als drie aparte films, met drie verschillende acteurs die allen evenzeer 
het stuk dragen in de rol van ‘hun’ Chiron. Jenkins weerhield het trio ervan 
elkaar te ontmoeten, waardoor imitatie werd uitgesloten en ieder zijn eigen 
draai gaf aan de rol.

Donderdag 23 november – Een man die Ove heet

Ove is een 59-jarige mopperpot en over-
tuigd Saab-rijder, die witte boorden haat en 
zich omringd weet door idioten. Totdat zijn 
bleke leven weer wat kleur krijgt dankzij de 
nieuwe, chaotische buren. Deze dramati-
sche komedie, naar de gelijknamige roman 
van Frederik Backman, legt burgerlijk 
Zweden onder het vergrootglas. In flash-
backs trekken Oves leven en grote liefde 
voorbij. Soms plat, maar vaker vermakelijk, mede dankzij het geweldige spel 
van titelvertolker Rolf Lassgård als de proto-Zweed met de hangende mond-
hoeken. Een goed in elkaar zittende feelgood rond een muggenzifter met een 
verhaal. Een film uit Zweden onder regie van Hannes Holm.
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Donderdag 14 december – Selma (met Amnesty) 
Na afloop is er een drankje, aangeboden door Amnesty International Nuenen

Deze filmavond wordt georganiseerd in 
samenwerking met de werkgroep van 
Amnesty International in Nuenen.
Aan de hand van passages uit het logboek 
van de FBI reconstrueert regisseur Ava 
DuVernay de befaamde morele kruistocht 
van Martin Luther King tegen segregatie, 
racisme en onderdrukking. Het is 1965. Na 

zijn indrukwekkende I have a dream-speech heeft King zojuist de Nobelprijs 
voor de Vrede gekregen. Maar de politiek leider en voorvechter van burger-
rechten dient strijdbaar te blijven. Nog steeds worden zwarte Amerikanen 
tegengewerkt bij het verkrijgen van stemrecht. Vanuit stadje Selma wil King 
een protestmars naar Montgomery, Alabama lopen. Maar de zwaarbewa-
pende oproerpolitie staat al klaar om de demonstratie de kop in te drukken. 
De strijd eindigt op 6 augustus 1965, wanneer president Lyndon B. Johnson 
de nieuwe wet ondertekent voor gelijkheid van stemrecht.

Donderdag 25 januari – The Grand Budapest Hotel

Monsieur Gustave, de flamboyante conci-
erge van vijfsterrenhotel Grand Budapest 
(energiek en met perfecte timing gespeeld 
door Ralph Fiennes) probeert in 1932 samen 
met piccolo
Zero (Revolori) uit handen van de fascisten 
te blijven. In deze film van regisseur 
Anderson gebeurt zoveel dat de logica op 

het eerste gezicht ver te zoeken is. Maar een pandemonium vol onvergete-
lijke types en onverwachte plotwendingen maakt van The Grand Budapest 
Hotel een aanhoudend boeiende film. Aan de basis van deze fenomenale, 
hartveroverende luchtspiegeling ligt een fijngevoelig drama dat melancholie 
en nostalgie ademt. Een weemoedig verhaal over vriendschap en loyaliteit in 
tijden waarin verraad overheerste. Dat maakt dit spektakel tot een bijzondere 
ervaring voor de liefhebbers van oorspronkelijke filmfantasieën.

Donderdag 22 februari – I Daniel Blake

I, Daniel Blake gaat over een 59-jarige 
timmerman, die ondanks een hartaanval 
en een doktersverklaring na het afvinken 
van een telefonische vragenlijst, gezond 
wordt verklaard. Daniel Blake, gespeeld 
door stand-up komiek Dave Johns, blijkt 
een aardige, behulpzame man, te eerlijk, te 
ouderwets en te trots om de absurde regels 

van het Britse Department for Welfare and Pensions (DWP, Sociale Zaken) 
naar zijn hand te zetten. Hij krijgt een vaderlijke band met Katie, een jonge 
bijstandsmoeder met twee kinderen, die uit haar eigen Londen naar het verre 
Newcastle is verjaagd. Katie is slim en ambitieus, ze studeert aan de Volks-
universiteit, maar wordt uit wanhoop over haar armoede richting prostitutie 
geduwd. De regisseur Ken Loach verpakt zijn sociaal-maatschappelijke kritiek 
in een ontroerend verhaal met levensechte personages, die ervoor zorgen dat 
de film je nog lang zal bijblijven.

Donderdag 22 maart – Hier ben ik

Documentaire onder regie van Sarah Vos en 
Sander Snoep. Een topmanager, die bijna 
sterft tijdens de marathon van New York, 
maar weigert op te geven; een vrouw die 
niet kan verwerken dat ze na haar echt-
scheiding haar upperclass status verliest 
en twee jonge, ambitieuze financials, die 
geconfronteerd worden met een onver-
werkt familieverleden. Op zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal, waar 
dominee Ad van Nieuwpoort een alternatief biedt voor ons jachtige bestaan, 
ons negatieve zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom onze worsteling 
met het gewone leven. 
Van Nieuwpoort is niet per se op zoek naar de antwoorden op de vraag hoe je 
moet leven. Door zich in te graven in de oeroude teksten van de Bijbel legt hij 
een treffend verband met het leven van nu, waarin burn-outs, stress, boven-
talligheid, heldendom en angst voor verlies zo oud als de mens blijken te zijn. 
Dat inzicht biedt troost en verlichting om verder te kunnen. De film laat ook 
de worstelingen van de dominee zelf zien, met zijn gezin, zijn vader en zijn 
ambities.

Donderdag 26 april – Sophie Scholl

Met 4 en 5 mei weer in aantocht: onder regie 
van Marc Rothemund, een aangrijpende film 
die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.
München 1943. Duitsland lijdt zware 
verliezen aan het Oostfront. Een groep 
studenten richt de verzetsgroep ‘Die Weisse 
Rose’ op. Door middel van passief verzet ( 
o.a. het verspreiden van pamfletten met anti-nazistische betogen) strijden ze 
tegen het heersende nazi-bewind. Op 18 februari 1943 worden twee leden, 
Sophie en Hans Scholl, gearresteerd op verdenking van het verspreiden van 
folders op hun universiteit. De dagen daarna wordt Sophie verhoord door 
Gestapo-officier Robert Mohr. Aanvankelijk weet ze nog vol te houden dat ze 
onschuldig is, maar langzaamaan stapelt het belastende bewijsmateriaal zich 
op. Sophie ziet zich genoodzaakt schuld te bekennen om zo, in een laatste 
desperate poging, haar broer en de rest van de beweging buiten schot te 
houden.

Donderdag 24 mei – Lion
Let op: aanvangstijd is 18:00 uur (inclusief dinerpauze, zie hieronder)

Een waar gebeurd verhaal, onder regie van 
Garth Davis. Als vijfjarig jongetje komt Saroo 
Rierly per ongeluk terecht op een trein die 
hem duizenden kilometers door India voert 
– ver weg van zijn thuis en familie. De kleine 
Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij 
vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje 
overleven in de ruige straten van Calcutta, 
wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door 
een Australisch echtpaar. Door een samenloop van omstandigheden gaat 
Saroo op zijn 30ste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie 
kwijtraakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste jeugdher-
inneringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta 
leiden, totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen.

Het Theoscoopseizoen besluiten we op een bijzondere manier. U wordt 
gevraagd allemaal iets mee te brengen voor het dinerbuffet tijdens de pauze 
van deze film. Wij zorgen voor drank. Let op: aanvrang is 18:00 uur!
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Kind-op-schootvieringen
Ook komend seizoen gaan we door met de Kind-op-schoot vieringen. Deze 
vieringen van ongeveer een half uur zijn bedoeld voor alle kinderen van 0 t/m 
6 jaar en hun (groot)ouders. We komen samen op een zondagmiddag, zingen 
liedjes, horen een bijbelverhaal en drinken na afloop met elkaar limonade en 
koffie. Natuurlijk staan de kinderen centraal bij deze laagdrempelige vieringen. 
Alle kinderen en hun (groot)ouders zijn van harte welkom. Je hoeft niet lid van 
onze kerk te zijn! 

Data: 5 november, de overige data worden later bekendgemaakt
Tijd:  16:00 – 16:30 uur, daarna limonade, koffie/thee
Plaats: De Regenboog
Info: kerkelijk werker Pieter Flach
Tel: 040 - 284 2052

Kindernevendienst 
Iedere week, behalve in de zomervakantie, zijn de kinderen van groep 1 tot 
en met groep 8 welkom bij de kindernevendienst. Na het moment voor de 
kinderen in de hoofddienst gaan de kinderen voor een eigen dienst naar een 
andere ruimte in de kerk. In de Adventstijd en Veertigdagentijd wordt gewerkt 
aan een speciaal project. Ook in de zomervakantie zijn de kinderen natuur-
lijk van harte welkom. De kindernevendienst zorgt dan voor een activiteit die 
kinderen kunnen uitvoeren bij hun ouders in de kerk.

Data: Iedere zondag, behalve in de zomervakantie
Tijd: 10:00 – 11:00 uur (tijdens de kerkdienst)
Plaats: De Regenboog
Info: Hanneke Stuij-van Dorp 
E-mail: kindernevendienst@pgn-nuenen.nl 

Jongerenvieringen
Jongerenvieringen zijn er voor jongeren van 12 tot ±16 jaar, tijdens de kerk-
dienst in de Jeugdruimte van de Regenboog. Als er een jongerenviering is, 
staat in de Ontmoetingsruimte de wegwijzer die naar de Jeugdruimte wijst. 
Over de opzet van de jongerenviering wordt momenteel nagedacht door de 
tieners en hun ouders samen met de leiding. Daarna zal meer duidelijk worden 
over hoe we het gaan doen in dit seizoen. Meer informatie bij Pieter Flach. 

Tijd:  10:00 – 11:00 uur (tijdens de kerkdienst)
Plaats:  De Regenboog
Info:  Pieter Flach
Tel.   040 - 284 2052
E-mail:  kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl  

Jeugddiensten
Jeugddiensten zijn (on)gewone kerkdiensten die voorbereid zijn door jongeren, 
maar waar de hele gemeente welkom is. Ze zijn in de grote kerkzaal, die we 
als het nodig is “verbouwen”. We kiezen zelf het thema van de dienst.
Wil je meewerken aan zo’n kerkdienst, die anders is dan anders en waarin 
jullie laten horen en zien wat voor jullie als jongeren belangrijk is bij geloven, 
meld je dan aan bij Pieter Flach. We beginnen ongeveer 6 weken voor de 
betreffende zondag met de voorbereidingen.

Data: zondag 3 december 2017 en 3 juni 2018
Tijd: 10:00 uur
Plaats: De Regenboog
Info:  Pieter Flach
Tel.  040 - 284 2052
E-mail: kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Kind-op-schoot viering

Kinderkerstfeest

7. JONG! VIEREN

Kinderkerstfeest
Op kerstavond vindt traditiegetrouw het kinderkerstfeest plaats. Alle kinderen 
zijn van harte welkom met hun ouders, grootouders en andere begeleiders. 
Kom meezingen en kijken naar het kerstspel, of speel zelf mee... 
Na afloop is er voor iedereen iets lekkers. 

Wil je graag meedoen?  Geef je op bij Pieter Flach. 

Datum: 24 december 
Tijd: 19:00 – 20:00 uur
Plaats:  De Regenboog
Info: Pieter Flach
Tel: 040 - 284 2052

Paasviering met de kinderen
Op de zaterdag voor Pasen zijn alle kinderen en hun (groot)ouders of andere 
begeleiders welkom in De Regenboog voor een bijzondere maaltijd. Tijdens 
de maaltijd, die we samen voorbereid hebben met brood bakken en eieren 
versieren, vieren we het paasfeest met zingen, verhalen vertellen en natuurlijk 
eten. En na afloop eieren zoeken!
Wie wil, kan om 10:00 uur meehelpen met broodjes bakken en eieren 
versieren. Voor de maaltijd en het broodjes bakken graag opgeven bij Inge 
Huizing. 

Datum:  31 maart
Tijd:  17:00 – 19:00 uur (om 10:00 uur broodjes bakken)
Plaats:  De Regenboog
Info: Inge Huizing
Tel. 040 - 283 4312
E-mail: huizing.inge@gmail.com
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8. JONG! LEREN

Basiscatechese
De basiscatechese is bestemd voor kinderen in groep 7 en 8 van de basis-
school. Je leert iets over de kerkelijke feesten, over belangrijke personen in 
de bijbel, hoe een kerkdienst in elkaar zit, hoe de bijbel is opgebouwd en hoe 
kerken zijn ingedeeld. Na de laatste bijeenkomst gaan we op een zondag-
middag op excursie. 

Leiding:  Ati van Garderen en Kees Huizing
Data:  op de vrijdagen: 3, 10, 17 en 24 november, 8 en 15 december, 

12, 19 en 26 januari, 2 en 23 februari, 2, 9 en 16 maart.  
De excursie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Tijd: 19:00 – 20:00 uur
Plaats:  Jeugdruimte van De Regenboog 
Info:  Kees Huizing
Tel.  06  4277 9030
E-mail:  kees.huizing@gmail.com 

Kindernevendienstkamp
Een kamp voor alle kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool. Van zater-
dagmiddag tot zondagmiddag is het één nachtje van huis, maar wel met alles 
wat een kamp tot een kamp maakt: samen fietsen, samen zingen, corvee, een 
kampvuur, een avondspel… én een eigen kampdienst waarin we zelfbedachte 
toneelstukken opvoeren over een persoon uit de bijbel.
Iedereen mag mee, ook als je niet (vaak) naar de kindernevendienst geweest 
bent. En aan de kosten zal het niet liggen: € 7,50 per kind 

Datum:  (waarschijnlijk) 30 september – 1 oktober
Tijd: van 13:00 uur (zaterdag) tot 13:00 uur (zondag) 
Plaats: wordt nog aangekondigd
Info: Ria van de Reijt
Tel: 040 - 284 4452
E-mail: j.vandereyt@onsnet.nu 

Zeilkamp in Friesland

9. JONG! DOEN

Zeilkamp met Pinksteren
Ieder jaar met Pinksteren organiseren we weer een spetterend zeilkamp op de 
Friese meren. Een kamp bedoeld voor PGN tieners van 13 t/m 17 jaar en hun 
vrienden. In 2018 organiseren we het kamp alweer voor de 42e keer!
Elk kamp heeft een eigen thema en dat komt op allerlei manieren terug.
Verder zijn er de vertrouwde activiteiten: een kennismakingsspel, een kamp-
dienst, een bonte avond, maar vooral natuurlijk: veel zeilen!
We logeren in een kampeerboerderij, die aan het einde van de wereld lijkt te 
staan. Het laatste huis voor het water... Elk jaar is er enorm veel belangstelling 
voor het kamp, dus wees er snel bij als je mee wilt!

Data:  vrijdag 18 mei, 17:00 uur  t/m maandag 21 mei, 20:30 uur
Plaats: Sandfirden, Friesland
Info:  Jan Peter v.d. Reijt, Astrid Fokkema en Henk-Jan Eikelboom
Tel.  06 1095 1213,  06 5519 6361  en  06 4227 4857

KindernevendienstkampCatechese voor tieners
12–14 jaar en 15–17 jaar

In de catechese voor tieners komen we met een groep jongeren van dezelfde 
leeftijd bij elkaar om te praten over onszelf en de dingen die in de wereld 
gebeuren en hoe geloof en kerk daarmee te maken hebben. 
Er kunnen dus allerlei onderwerpen aan bod komen en die kiezen we met 
elkaar.

Data:  12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november.  
De data voor 2017 volgen nog.

Tijd:  12–14 jaar: 19:00 – 20:00 uur 
 15–17 jaar: 20:00 – 21:00 uur 
Plaats:  Jeugdruimte van De Regenboog
Info:  Pieter Flach
Tel.  040 - 284 2052
E-mail:  kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

SOMS HEB JE VAN DIE DROMEN
    DIE JE WAKKER HOUDEN...

TOT JE ZE UITVOERT
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Publiciteit
Wilt u meer weten van de PGN? Dan hebben we de volgende tips voor u.
• Bezoek een kerkdienst. Elke zondag om 10 uur in De Regenboog.
• Bekijk de website op www.pgn-nuenen.nl. Daar vindt u de agenda met 

activiteiten, opnames van kerkdiensten, columns, preken en nog veel 
meer.

• Lees het kerkblad Rond de kerk. U kunt de laatste nummers vinden op 
de website en u kunt u een abonnement nemen op de papieren of de digi-
tale versie bij kerkelijkbureau@pgn-nuenen.nl.  
Eindredactie: Cathrien Harts.  E-mail: kerkblad@pgn-nuenen.nl

• Bezoek de facebooksite www.facebook.com/ProtestantseGemeente-
Nuenen met foto’s, verslagen en reacties.

• Meld u aan voor de nieuwsbrief op de website en ontvang ongeveer eens 
per week informatie, aankondigingen en tips in uw mailbox.

In deze uitgave worden veel namen genoemd. U kunt een losse adressenlijst 
op aanvraag krijgen in zowel een papieren als een digitale versie bij

Carel Haisma, Vrouwe Cecilialaan 8, 5673 MX Nuenen
tel. 040 - 283 4363,  e-mail: scriba2@pgn-nuenen.nl 

Algemeen
Protestantse Gemeente Nuenen
Kerkgebouw:  De Regenboog
Adres:    Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tel.   040 - 283 7240

Voorzitter kerkenraad:   Anjo Lourens
Tel.:   040 - 284 0552
E-mail:   voorzitter@pgn-nuenen.nl

Scriba:   vacant 

Kerkelijk bureau:  Inge Huizing
E-mail:   Kerkelijkbureau@pgn-nuenen.nl

Huismeester (verhuur): Maarten van Zanten
E-mail:   huismeester@pgn-nuenen.nl

Koster (coördinatie):   Carel Haisma
Tel.:   040 - 283 4363

Wilt u ons financieel steunen? Dat kan door uw bijdrage te storten op rekening 
NL65 INGB 000 106 4492 onder vermelding van Gift.

Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeente Nuenen

Redactie:   Carel Haisma, Kees Huizing, Inge Huizing, 
   Christien Crouwel 
Eindredactie:  Jan Willem Lenderink
Foto’s:    Carel Haisma, Erik Ekkel, Anneriet Driessen, 
   Fokkelien Dam, Zeilkampleiding, Bas Smouter, 
   Jaap Kiel, Christien Crouwel, PKN Beeldbank,
   Jocanto Beeldarchief
Vormgeving:   Jan Willem Lenderink
Layout adviezen:  Renske Lenderink
Advertenties:  Erik Ekkel. pubcom@pgn-nuenen.nl
Druk:    Drukkerij Messerschmidt Nuenen

10.  MEER WETEN...Jongerenkoor Jocanto
Meer dan zingen alleen...

Jongerenkoor Jocanto is een enthousiast koor met leden tussen de 14 en 35 
jaar oud. Het koor wordt begeleid door het eigen combo en het geheel staat 
onder leiding van Maud Broeksteeg. 
Jocanto is verbonden aan de parochie in Nuenen en werkt regelmatig mee 
aan vieringen in de verschillende kerken van Nuenen. Jocanto verzorgt ook 
andere optredens en concerten. Alle optredens worden aangekondigd in Rond 
de Linde en De Nuenense Krant. 

Jocanto is meer dan zingen alleen! Het is vooral een heel gezellige vereniging. 
Zo is er eens per jaar het koorweekend en worden er verschillende andere 
activiteiten georganiseerd. Jongerenkoor Jocanto zoekt nog nieuwe leden!  
Ben jij tussen de 14 en 35 jaar oud en lijkt het je leuk om gezellig mee te 
zingen? Kom dan eens langs op de repetitie op vrijdagavond!
Meer informatie op www.jocanto.nl

Data:  Repetities iedere vrijdag 
Tijd:  19:30 – 21:45 uur
Plaats:  Heuvel 15, 5674 RR Gerwen
Info:  Tjeerd Dickhoff
Tel.:  06 1047 3474
E-mail: info@jocanto.nl

(advertentie)

Het combo tijdens het jubileumconcert

Reis naar Tsjechie
 in oktober 2017

Flessenactie
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Maand Dag Datum Tijd Plaats Activiteit

au
g zo 6 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper

di 29 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel

se
pt

em
be

r

zo 3 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
d0 7 10-12 Regenboog Open Huis
do 7 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
vr 8 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
za 9 16:30-21 Regenboog Startfeest
zo 10 10:00 Regenboog Startzondag
zo 10 13:30 Regenboog Open ‘kerk’
ma 11 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
di 12 19-20 Regenboog Catechese 12-14 jaar
di 12 20-21 Regenboog Catechese 15-17 jaar
wo 13 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 14 10-12 Regenboog Open Huis
wo 20 20:00 Regenboog Theoscoop: An
do 21 10-12 Regenboog Open Huis
zo 24 20-22 wisselend Relikwido
di 26 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
di 26 19-20 Regenboog Catechese 12-14 jaar
di 26 20-21 Regenboog Catechese 15-17 jaar
wo 27 20 Regenboog Oec. thema-avond: mgr G. de Korte
do 28 10-12 Regenboog Open Huis

za/zo 30 sep - 1 okt Regenboog KND kamp (onder voorbehoud)

ok
to

be
r

zo 1 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
wo 4 14:30 Regenboog Ouderenmiddag: uitstapje
do 5 10-12 Regenboog Open Huis
do 5 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
vr 6 9:30-11 Regenboog Werkgroep Rouwbegeleiding
di 10 19-20 Regenboog Catechese 12-14 jaar
di 10 20-21 Regenboog Catechese 15-17 jaar
do 12 10-12 Regenboog Open Huis
do 12 20:00 Regenboog Theoscoop: Moonlight
vr 13 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
zo 15 16-17 Regenboog Kind-op-schootdienst
do 19 10-12 Regenboog Open Huis
ma 23 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
di 24 19-20 Regenboog Catechese 12-14 jaar
di 24 20-21 Regenboog Catechese 15-17 jaar
wo 25 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 26 10-12 Regenboog Open Huis
do 26 14:30 Regenboog Ouderenmiddag
di 31 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel

no
ve

m
be

r

do 2 10-12 Regenboog Open Huis
do 2 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
vr 3 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
zo 5 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
di 7 19-20 Regenboog Catechese 12-14 jaar
di 7 20-21 Regenboog Catechese 15-17 jaar
wo 8 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 9 10-12 Regenboog Open Huis
vr 10 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
vr 10 19-20 jeugdruimte basiscatechese
do 16 10-12 Regenboog Open Huis
vr 17 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
zo 19 16:30-17:30 Van Gogh kerkje Nuenen zingt
ma 20 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
di 21 19-20 Regenboog Catechese 12-14 jaar
di 21 20-21 Regenboog Catechese 15-17 jaar
do 23 10-12 Regenboog Open Huis
do 23 14:30 Regenboog Ouderenmiddag
do 23 20:00 Regenboog Theoscoop: Een man die Ove heet
vr 24 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
zo 26 middag Regenboog en Van Goghkerkje Open kerkendag
zo 26 20-22 wisselend Relikwido
di 28 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
wo 29 19:30 Regenboog Oec. thema-avond: G. van der Vijver
do 30 10-12 Regenboog Open Huis

de
ce

m
be

r 2
01

7

zo 3 10:00 Regenboog Jeugddienst
zo 3 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
wo 6 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 7 10-12 Regenboog Open Huis
do 7 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
vr 8 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
za 9 9:15-15:30 supermarkten Kerstpakkettenactie 
ma 11 9:00 Regenboog Kerstpakkettenactie: inpakken
ma 11 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
do 14 10-12 Regenboog Open Huis
do 14 20:00 Regenboog Theoscoop: Selma
vr 15 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
vr 15 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
za 16 17-20 de Weverkeshof Levend Kerstverhaal
di 19 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
do 21 10-12 Regenboog Open Huis
do 21 14:30 Regenboog Ouderenmiddag: kerstviering

ja
nu

ar
i 2

01
8 do 4 10-12 Regenboog Open Huis

do 4 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
zo 7 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
ma 8 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
wo 10 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 11 10-12 Regenboog Open Huis
vr 12 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
vr 12 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
do 18 10-12 Regenboog Open Huis
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ja
nu

ar
i

vr 19 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
do 25 14:30 Regenboog Ouderenmiddag
do 25 10-12 Regenboog Open Huis
do 25 20:00 Regenboog Theoscoop: The Grand Budapest Hotel
vr 26 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
zo 28 20-22 wisselend Relikwido
di 30 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
wo 31 20 Regenboog Oec. thema-avond: Mohamed Ajouaou

fe
br

ua
ri

do 1 10-12 Regenboog Open Huis
do 1 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
vr 2 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
zo 4 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
ma 5 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
do 8 10-12 Regenboog Open Huis
vr 9 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
zo 11 16:30-17:30 Van Gogh kerkje Nuenen zingt
wo 14 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 15 10-12 Regenboog Open Huis
zo 18 17-21 Regenboog Menu surprise
ma 19 19:30-21:00 Pastoraal Centrum Theologie voor dummies
do 22 10-12 Regenboog Open Huis
do 22 14:30 Regenboog Ouderenmiddag
do 22 20:00 Regenboog Theoscoop: I Daniel Blake
vr 23 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
di 27 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
di 27 19:30-21:00 Pastoraal Centrum Theologie voor dummies
wo 28 20 Regenboog Oec. thema-avond: Kunstenaars

m
aa

rt

do 1 10-12 Regenboog Open Huis
do 1 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
vr 2 14:40 kapel ‘de Akkers’ Wereldgebedsdag
vr 2 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
zo 4 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
di 6 19:30-21:00 Pastoraal Centrum Theologie voor dummies
do 8 10-12 Regenboog Open Huis
vr 9 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
vr 9 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
ma 12 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
wo 14 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 15 10-12 Regenboog Open Huis
vr 16 19-20 jeugdruimte Basiscatechese
do 22 10-12 Regenboog Open Huis
do 22 20:00 Regenboog Theoscoop: Hier ben ik
vr 23 18-21 Regenboog Solidariteitsmaaltijd 
zo 25 20-22 wisselend Relikwido
di 27 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
do 29 10-12 Regenboog Open Huis
do 29 14:30 Regenboog Ouderenmiddag: paasviering
za 31 10 Regenboog Kinderpaasviering: Broodjesbakken
za 31 17 Regenboog Kinderpaasviering

za/zo 31 23:59 H. Clemenskerk Pelgrimage naar het licht

ap
ril

zo 1 19:30 Van Gogh Kerkje Taizévesper
do 5 10-12 Regenboog Open Huis
do 5 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend

vr-zo 6/8 Postel Kloosterweekend
wo 11 20-22 Regenboog Geloof & Leven
do 12 10-12 Regenboog Open Huis
vr 13 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
ma 16 14 en 20 Pastoraal Centrum Bijbel lezen in het spoor van Israël
do 19 10-12 Regenboog Open Huis
di 24 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
do 26 10-12 Regenboog Open Huis
do 26 14:30 Regenboog Ouderenmiddag
do 26 20:00 Regenboog Theoscoop: Sophie Scholl

m
ei

do 3 10-12 Regenboog Open Huis
do 3 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
zo 6 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
do 10 10-12 Regenboog Open Huis
vr 11 10-11:30 Regenboog Gesprekskring 57+
do 17 10-12 Regenboog Open Huis

vr-ma 18/21 Friesland Zeilkamp
do 24 10-12 Regenboog Open Huis
do 24 14:30 Regenboog Ouderenmiddag
do 24 20:00 Regenboog Theoscoop: Lion
zo 27 20-22 wisselend Relikwido
di 29 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
do 31 10-12 Regenboog Open Huis

ju
ni

zo 3 10 Regenboog Jeugddienst
zo 3 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
do 7 10-12 Regenboog Open Huis
do 7 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
do 14 10-12 Regenboog Open Huis
zo 17 16:30-17:30 Van Gogh kerkje Nuenen zingt
do 21 10-12 Regenboog Open Huis
di 26 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel
do 28 10-12 Regenboog Open Huis

ju
li

zo 1 19:30 Van Gogh kerkje Taizévesper
do 5 10-12 Regenboog Open Huis
do 5 10-11:30 Regenboog Open Deur gespreksochtend
do 12 10-12 Regenboog Open Huis
do 19 10-12 Regenboog Open Huis
do 26 10-12 Regenboog Open Huis
di 31 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel

au
g zo 5 19:30 Van Gogh kerkje Zomeravondconcert

di 28 18-19:30 Regenboog Samen aan tafel

elke maandag 20:30-22 Regenboog Regenboogkoor
elke dinsdag 20-22 Regenboog Cantabile



36

SEIZOENSPROGRAMMA 2017-2018


