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Welkom

Leven, zoeken, geloven, samen leven in Nuenen. Onze 
kerkgemeente wil midden in de wereld staan. Met alle 
vragen en al het zoeken. Als je ons nog niet kent: je 
bent welkom. 

De protestantse gemeente in Nuenen heeft ook dit 
jaar een ruim aanbod van activiteiten. Van ‘vieren’ en 
‘ontmoeten’, van ‘altijd welkom’ en ‘meedoen’. Door die 
activiteiten proberen we elkaar te inspireren: kerkleden 
en niet-kerkleden. Ieder is daarbij welkom. 

Neem eens een kijkje in het grote programma-aanbod. 
Wat spreekt je aan? Films, thema-avonden, wande-
lingen, gespreksavonden of ontmoetingsochtenden? 
We hopen je te ontmoeten. 

Anjo Lourens

Over onze gemeente

De ‘Protestantse Gemeente’ Nuenen is een eigentijdse, 
kleurrijke en gastvrije gemeente. Hierin is alle ruimte 
voor vragen op het snijpunt van geloof, zingeving, 
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). Ds. Marlies Schulz is onze 
predikant. Aan de gemeente is Pieter Flach als kerkelijk 
werker verbonden. 

Predikant ds. Marlies Schulz
Pastorie: Berg 26, 
5671 CC Nuenen
* marlies.schulz@pgn-nuenen.nl
( 040 - 785 4267

Voorzitter kerkenraad
Anjo Lourens
* voorzitter@pgn-nuenen.nl

Kerkelijk werker Pieter Flach
Stephan Hanewinkellaan 3, 
5673 MV Nuenen
* kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl
(  040 - 284 2052
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Het jaarthema ‘van Nu naar Morgen’

Op een dag

Komt er een dag waarop
Geen spijt meer klinkt geen 
Treurigheid in onze stem
In de woorden die wij zeggen zoals: 
Vroeger wij soms toch
Wanneer waartoe zoniet

Komt er een dag waarop
We lachen om de dagen
Die nog voor ons liggen
Sprankelend vol
Stadsgeluiden

Dat we de dingen kunnen 
Noemen bij hun namen
En ze veranderen

(Miriam van Hee, uit: Open Deur, 81e jaargang, nr.6, juni 2015)

“Het probleem van het leven is, dat je het alleen in 
achterwaartse richting kunt begrijpen, maar dat je het in 
voorwaartse richting moet leven.” (Sören Kierkegaard) 

De activiteiten van de gezamenlijke Nuenense kerken 
zullen in het nieuwe seizoen in het teken staan van het 
thema ’van Nu naar Morgen’. 

Hoe gaan wij de toekomst in? Thema’s als duurzaam-
heid, klimaatverandering en sociale problemen vragen 
niet alleen om onze aandacht maar ook om nieuw 
handelen. Kunnen wij iets veranderen? Waar kunnen 
wij iets voor elkaar betekenen? En hoe kunnen wij ons 
hierbij door elkaar, door wat wij geloven laten inspi-
reren? Waar is een begaanbaar pad de toekomst in? 

Juist in deze onrustige en verwarrende tijden, is het 
goed om samen na te denken over de kansen die er 
voor kerken, samenleving en onszelf liggen. Van nu 
naar morgen nodigt ons daartoe uit!

De pastores van de Nuenense kerken, 

Rita van Eck, 
Pieter Flach, 
Marlies Schulz  
en Hans Vossenaar
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Altijd welkom!
Laagdrempelig voor iedereen
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De bedoeling is dat de bezoekers 
van deze activiteit een actualiteit 
uit de krant meebrengen waar-
over hij of zij graag eens met 
andere mensen van gedachten 
zou willen wisselen. Uiteraard 
hoort daar een lekker kopje koffie 
bij. Je hoeft je niet op te geven, 
kom maar gewoon binnenlopen.

Info: Elbert en Nanny Kamphorst, 
(  040 – 843 3926
*  e.kamphorst19@upcmail.nl  

Iedereen is van harte welkom. 
Onder het genot van een kopje 
koffie of thee is er de mogelijk-
heid om elkaar te ontmoeten, 
een praatje te maken of gewoon 
gezellig bij elkaar zijn. Wij 
begroeten u graag.

Info:  Anneke Zweers
( 040 - 284 2162, 
* annekezweers@kpnmail.nl 

Open Huis

Elke donderdag
 
10:00 – 12:00 uur

De Regenboog

Koffie met een krantje

Elke tweede 
dinsdag van de 
maand

10:30 – 12:00 uur

De Regenboog

Inloopspreekuur

Kerkelijk werker Pieter Flach of ds. Marlies Schulz  zijn aanwezig in de kerk. 
U kunt zonder afspraak vooraf langskomen voor informatie, vragen of een kort gesprek. 
Mocht er meer tijd nodig blijken te zijn, dan wordt ter plekke een afspraak gemaakt.

Info:  ds. Marlies Schulz,    Pieter Flach,  
( 040 - 785 4267    ( 040 - 284 2052 
* marlies.schulz@pgn-nuenen.nl  * kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl 

Elke tweede en 
vierde dinsdag 
in de maand
 
16:30 – 17:30 uur

De Regenboog
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THEMA-AVONDEN

Ieder jaar presenteren de 
Nuenense Kerken een serie 
avonden over maatschap-
pelijke onderwerpen die 
gerelateerd zijn aan ons 
jaarthema. Dit jaar is de 
rode draad het jaarthema 
van ‘nu naar morgen’. We 
bieden een afwisselend 
programma.  

Voor aanvullende, actuele informatie verwijzen we 
naar de website van de PGN en de parochie

Woensdagen 

20:00 - 21:15 uur
koffie vanaf 19:30 
uur

en op zondagen

De Regenboog

Woensdag 30 oktober,
Leven met schulden – hoe kom je er van af?
Een avond over schuldsanering 

Leven met schulden is een groeiend probleem, ook 
nu het economisch een stuk beter gaat in Neder-
land. Het is niet alleen een financieel probleem, 
maar bepaalt het leven van mensen. Wie zijn deze 
mensen? Hoe ontstaan schuldenproblemen? Hoe 
herken je mensen met schulden en wat kun jij doen 
voor deze mensen?
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwer-
king met de LEVgroep Nuenen en de kerken van 
Nuenen. 
  

Tijd:  20:00 uur - 22:00 uur
Info: Jimme Keizer, (: 040 – 283 2357 

* : j.a.keizer@tm.tue.nl

Wereldmarkt 2019

Aan het begin van de landelijke 
Vredesweek wordt in het Park in 
Nuenen alweer de vijfde editie 
van de Wereldmarkt Nuenen 
georganiseerd. De Wereldmarkt 
biedt een podium aan mensen uit 
Nuenen en directe omgeving die 
actief betrokken zijn bij ontwikke-
lingsprojecten in de wereld. 

We verwachten 25 projecten en stichtingen. Daarnaast 
is er een doorlopend programma met optredens van 
muziek- en dansgroepen. Ook voor de kinderen zijn er 
speciale activiteiten. Het belooft weer een bruisende 
markt te worden!

Info: Walter Tibboel, ( 040 283 6994 
* : info@wereldmarkt-nuenen.nl
website: www.wereldmarkt-nuenen.nl

Zondag
22 september

13:00 – 17:00 uur

Park in centrum 
Nuenen
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Zondag 17 november
Bonhoeffer – Wie ben ik? 

Een man, een cel, brieven en gedichten – voor een 
theatermaker vormt dat een fascinerende uitdaging. 
Letterlijk op de vierkante meter komt heel de wereld 
binnen. Een predikant, oorlog, de vraag naar God 
– voor een Godzoeker is dat een onontkoombare 
uitnodiging. Kees van der Zwaard stapt de wereld van 
Dietrich Bonhoeffer binnen. Benieuwd en gespannen. 
Want op het scherp van de snede. In antwoord op de 
vraag ‘Wie ben ik?’ vecht Bonhoeffer tegen zichzelf, 
met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood 
voor ogen, om overgave. In zijn theatermonoloog volgt 
Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht.  
  

Tijd:  15:00 uur - 16:30 uur
Info: ds. Marlies Schulz, (: 040 – 785 4267
	 * : Marlies.Schulz@pgn-nuenen.nl

Zondag 19 januari
Open Spreekstoel ‘groene theologie’

‘God heeft een relatie met de hele wereld en niet alleen 
met mensen’ (Trouw, 8 maart 2018). Zo introduceerde 
Trouw in maart het boek ‘groene theologie’ van Trees 
van Montfoort. God en alle schepselen in dit perspectief 
opnieuw te overdenken is de rode draad in de theologie 
en het leven van Trees van Montfoort. In deze tijden 
van klimaatdiscussie en duurzaam leven is dit thema 
erg actueel. In de Open Spreekstoel krijgt Trees van 
Montfoort een oecumenisch podium en alle ruimte om 
haar gedachten te delen en  te inspireren.  

Tijd:  10:00 uur - 11:30 uur 
Info: ds. Marlies Schulz, (: 040 – 785 4267
	 * : Marlies.Schulz@pgn-nuenen.nl
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Woensdag 26 februari 2020,
Duurzaamheid in de landbouw 

Hoe komen wij van nu op een goede manier naar 
morgen als het gaat om ons voedsel, om duurzaamheid 
in de landbouw? Hoe kan het met minder stikstof dan 
nu het geval is? 

Hoogleraar Jan Willem Erisman doet al lang onderzoek 
naar duurzame landbouw, voeding en gezondheids-
zorg. Trouw zegt hierover: “Zijn inspanningen om de 
landbouw te verduurzamen en de schadelijke effecten 
van stikstof terug te dringen, blijken aan te slaan: niet 
alleen overheden en natuurbeherende organisaties, 
maar ook agrarische ondernemers en voedingsbe-
drijven onderschrijven de visie van Erisman dat de 
toekomst van Nederlandse landbouw gebaat is bij 
natuurinclusieve landbouw. Een echt duurzame land-
bouw is volgens Erisman natuurinclusief: goed voor de 
boer en goed voor de aarde.”
Op deze avond geeft hij ons een inkijk in zijn studies.
  

Tijd:  20:00 uur - 22:00 uur 
Info: Karel v.d. Grinten,  (: 06-53228968
* :  karel@vdgr.nl

Woensdag 25 maart 2020,
Van boer naar bord 

De mens is een kokend wezen. Het verbouwen en 
bereiden van voedsel maakt ons tot mens. Maar kijk 
om je heen en je ziet dat de omgang met ons voedsel 
is doorgeslagen. Goed eten is meer dan ‘zo gemak-
kelijk mogelijk je maag vullen’. Weet jij nog wat je eet? 
En is het nodig om je hier mee bezig te houden? Ja, 
zegt filosoof Michiel Korthals. Kom en leer hoe goed 
leven, goed boeren en goed eten ten diepste met elkaar 
verbonden zijn.

Michiel Korthals is de auteur van het boek ‘Goed eten’, 
een boek over de filosofie over landbouw en voeding. 
‘Wij stellen veel te weinig vragen bij ons eten’, is zijn 
stelling. Op deze avond zal hij ons een inkijk bieden 
op de samenhangen tussen landbouw, vervoer en de 
kwaliteit van wat wij dagelijks op ons bord hebben en hij 
stelt de vraag: Wat maakt ‘goed eten’ uit?       

Tijd:  20:00 uur - 22:00 uur
Info: Minie Ackerman,  (: 040-2834166
* :  minieackerman@gmail.com
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Theoscoop
Theoscoop is het filmhuis van de PGN. Er worden films gedraaid van buiten het gewone 
bioscoopcircuit. Ze passen in het jaarthema, zetten aan tot nadenken of zijn gewoon 
geweldig mooi. We vertonen de films zonder pauze. Vooraf is er koffie, achteraf gelegen-
heid tot napraten.

Kosten:  uw vrijwillige bijdrage voor vertoningsrechten 
Info: Fokkelien Dam
* : fokkelien.dam@onsnet.nu

Donderdag 19 september – Three Bill-
boards outside Ebbing, Missouri                                  

Donderdag 
avonden 

20:00 - 22:30 uur
koffie vanaf 19:30 
uur. Er is geen 
pauze

De Regenboog

Donderdag 17 oktober – The Boy who 
harnessed the wind

Britse film, gebaseerd op de autobiografische roman 
van William Kamkwamba, gesitueerd in Malawi. Een 
jongen wordt van school gestuurd omdat zijn vader het 
schoolgeld niet kan betalen. In plaats van bij de pakken 
neer te gaan zitten bedenkt hij  een plan om zijn dorp 
te redden van de hongerdood, door een windturbine te 
bouwen waarmee een irrigatiesysteem op poten kan 
worden gezet. Het verhaal wordt geduldig en zonder 
opsmuk verteld, met alle ruimte voor de sympathieke, 
overtuigend gespeelde personages.

Amerikaanse zwarte komedie over een moeder die het 
niet kan verkroppen, dat er na vele maanden nog steeds 
geen dader gevonden is van de moord op haar dochter. 
Three Billboards voelt als een western, over een eenling 
die het in een klein dorpje opneemt tegen een falende 
sheriff.  Maar de karakters zijn minder zwart-wit. De 
moeder is niet alleen goed, de sheriff niet alleen slecht. 
En dat geldt voor alle goed uitgetekende personages. 
Komisch en tragisch tegelijk, met messcherpe dialogen 
van schrijver/regisseur Martin McDonagh.
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Donderdag 19 december – Black Butter-
flies 

Nederlands/Duits/Zuid-Afrikaanse film, Engels 
gesproken, Engels gesproken, over de laatste jaren 
van het tragische leven van dichteres Ingrid Jonker, 
gespeeld door Carice van Houten. De vrijgevochten 
poëet groeit op in Kaapstad met haar zus en vader. 
Haar vader speelt een grote rol in haar leven. Ondanks 

Donderdag 21 november – Mother! Donderdag 16 januari – Roma

Mexicaans familieportret (drie Oscars in 2019). De spil 
van het verhaal is Cleo. Via haar blikt regisseur Alfonso 
Cuarón terug op zijn eigen kindertijd in de wijk Colonia 
Roma in Mexico-stad. De film is een hommage aan de 
vrouwen die het artsengezin begin jaren ’70 draaiend 
hielden en met name het kinder- annex dienstmeisje 
Cleo. Cuarón schept een prachtig intiem portret van zijn 
eigen kindertijd, gedraaid in betoverend zwart-wit. Het 
drama bevindt zich steeds om de hoek, een ontaarde 
studentenopstand, een aardbeving of een dagje naar 
het strand. Grote en kleine dingen krijgen even veel 
ruimte. Tragedie en komedie wisselen elkaar af. Dat is 
het leven.

dat ze lijnrecht tegenover deze naargeestige racistische 
minister van censuur staat probeert ze voortdurend, 
maar tevergeefs, zijn goedkeuring te verwerven. 
Misschien tekenend dat haar grote liefde –ze had 
veel liefdes, we zijn in een kunstenaarskring van de 
jaren zestig– de veel oudere schrijver Jack Cope was. 
Wanneer ook hij haar in de steek laat, gaat het mis met 
Jonker en krijgen depressies de overhand. 
Erkenning komt pas veel later, als Nelson Mandela de 
eerste zitting van hert democratisch gekozen parlement 
van Zuid-Afrika opent met haar gedicht die kind.

Amerikaanse film, geschreven door de regisseur 
Aronofsky volgens zijn eigen zeggen ‘in een staat van 
holistische razernij’. Waar gaat mother over?
Om bij het begin te beginnen. Of het eind. Jennifer 
Lawrence en Javier Bardem wonen in een prachtig 
landhuis, waar de hele film zich afspeelt. Zij is Moeder, 
hij is Hij. Zij is zwanger, hij is de dichter die maar niet wil 
bevallen van een nieuw gedicht. Er zit iets kils in alles 
wat hij tegen haar zegt. Terwijl hij wacht op woorden, 
heeft zij ondertussen het huis gerestaureerd. En dit is 
slechts een tipje van de sluier….
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Donderdag 20 februari – Her Donderdag 19 maart – The Place

Donderdag 16 april – About time 

Britse komedie van Richard Curtis. De 21-jarige Tim 
krijgt van zijn vader te horen dat de mannen in hun 
familie een bijzondere gave hebben: als ze in een 
donkere ruimte gaan staan, de vuisten ballen en een 
bepaalde herinnering boven halen, kunnen ze terug-
reizen in de tijd. Alleen reisjes naar gebeurtenissen in 
hun eigen leven zijn mogelijk. Maar wie zou die gave 
nou niet goed uitkomen? Een stomme opmerking teniet 

Amerikaanse science-fictionfilm, over de ontwikkeling 
van verliefdheid in een angstaanjagende toekomst.
De eenzame, gescheiden schrijver Theodore wordt 
verliefd op zijn nieuwe computer. Dat is best voorstel-
baar, want het ‘operating system’ denkt als een mens 
en heeft de zwoele stem van Scarlett Johansson. 
De unieke toekomstwereld die hij creëert, de actuele 
thema’s, de eigenzinnige humor, de dromerige beelden, 
regisseur Spike Jonze creëert met Her een wereld die 
misschien dichter bij ons staat dan we denken.

doen of juist iets wel doen, wat je spijtig genoeg eerst 
niet gedaan had…Heel handig! De gave komt Tim, 
nogal onhandig en verlegen, zeker goed van pas in het 
wat veraangenamen van zijn leven. Natuurlijk maakt 
het tijdreizen het leven geenszins simpeler en houdt het 
nare kanten van het leven ook niet buiten de deur.

Italiaanse film, gebaseerde op de Amerikaanse televi-
sieserie ‘The Booth at the End’.
The Place is de naam van het restaurant waar De Man 
–zijn naam wordt nooit genoemd in de film– altijd te 
vinden is aan hetzelfde tafeltje. Mensen schuiven aan 
met enorme verzoeken (dat een doodziek kind blijft 
leven, een demente man weer helder denkt), welke 
De Man wel kan regelen. Voor een tegenprestatie. 
Prikkelend psychologisch drama van regisseur Paolo 
Genovese, over wat we allemaal zouden doen om te 
krijgen wat we willen. Als kijker blijf je achter met de 
vraag: Wie…. is De Man?
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Levend Kerstverhaal
Op reis door de nacht in het jaar nul

Het evenement Levend 
Kerstverhaal van de 
Nuenense kerken is uitge-
groeid 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 Beth-
lehem weergegeven uit de 
tijd rond Jezus’ geboorte. 

Bezoekers worden door een gids rondgeleid langs 
verrassende locaties. Aan het eind van de rondlei-
ding 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 uitgeno-
digd. 

Info:  Dorine Smilde, ( 06 3830 8089
opgave: Sonja de Jong
 * info@levendkerstverhaal.nl 
website: www.levendkerstverhaal.nl

Wilt u  deelnemen als speler of achter de schermen 
van het Levend Kerstverhaal actief zijn? Dat kan!
De organisatie is op zoek naar enthousiaste 
mensen om dit evenement mogelijk te maken. 
Vindt u het leuk om eens vrijblijvend te praten en/of 
mee te draaien, laat het ons weten.

Zaterdag 
21 december

17:00 - 20:00 uur

Dorpsboerderij 
De Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van 
Berckellaan, 
Nuenen
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Op kerstavond vieren we met 
veel kinderen en hun families 
het kerstfeest in de Regen-
boog. Allerlei kinderen werken 
mee aan dat feest en daarvoor 
zal rond de herfstvakantie een 
oproep worden gedaan. Wil 
je er meer van weten of wil je 
meedoen, neem dan contact op 
met Pieter Flach

Info: Pieter Flach, 
(  040 - 284 2052

Kinderkerstfeest

Dinsdag 
24 december

19:00 - 20:00 uur

De Regenboog

Na de kerkdien-
sten in november 
wordt er geoefend 
met de kinderen 
die mee willen 
doen met het de 
kerstmusical 

Paasviering met de kinderen

Op de zaterdag voor Pasen 
vieren we het kinderpaasfeest 
in de Regenboog. Alle kinderen 
zijn met hun (groot)ouders 
welkom voor een bijzondere 
maaltijd. Tijdens de maal-
tijd, die we samen hebben 
voorbereid door broodjes te 
bakken en eieren te versieren, 
vieren we het paasfeest met 
verhalen vertellen, zingen en 
natuurlijk eten. En na afloop 
eieren zoeken! Graag van 
tevoren opgeven en vermelden 
met hoeveel volwassenen en 
kinderen je komt en of er dieet-
wensen zijn.

Info: Inge Huizing, ( 040 - 283 4312, 
* : huizing.inge@gmail.com 
Hanneke Stuij, ( 0499-464662 
* : hvan_dorp@gmail.com

Vrijdag 
11 april 

Om 16:00 uur 
bakken en verven 
Om 17:00 uur 
de viering en 
aansluitend de 
maaltijd. 
Om 19:00 uur kan 
iedereen weer 
naar huis. 

De Regenboog
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van Goghkerkje

Ons mooie en beroemde kerkje ligt als een 
juweeltje tussen het groen in Nuenen. Wat wordt 
er in het van Goghkerkje gedaan …

Huwelijk en uitvaart
Het kerkje is zo intiem dat het een “mooie” onvergete-
lijke dag wordt.

en ook
Concerten, Jubileumvieringen, Jumelages, Nuenen 
zingt, Taizé vieringen en Culturele middagen & avonden

Iedere 2e woensdag en laatste zondag van de maand 
van april-oktober is het kerkje open voor het publiek van 
13.30-17.00 uur.  Welkom!

Het kerkje is een prachtig voorbeeld van wat een kerk 
moet zijn. Een plaats waar mensen samen komen om 
te trouwen, te rouwen en te vieren. Het kerkje biedt 
voor elke samenkomst de juiste sfeer en dat voel je.

Historie van Goghkerkje

Het van Goghkerkje is gebouwd in 1824 en is een 
Rijksmonument. In het kerkje stonden door de 
jaren heen enkele beroemde predikanten, onder 
wie Willem Begemann (1828 – 1874), Theo van 
Gogh (1882 – 1885) en Bart de Ligt (1910 – 1915). 
die verbannen werd uit Zuid-Nederland t.g.v. zijn 
pacifistische preken. De schilder Vincent van Gogh, 
zoon van Theo van Gogh, maakte schetsen en een 
schilderij van het kerkje. De Stichting van Gogh-
kerkje is verbonden met de PGN.

Meer informatie:
www.vangoghkerkje.nl,  
Facebookpagina: van Goghkerkje Nuenen
* vangoghkerkjenuenen@gmail.com,  (  06 538 17140
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Een Kind-op-schootdienst 
is een korte kerkdienst op 
zondagmiddag die helemaal 
gericht is op jonge kinderen. 
De dienst duurt een half uur en 
is gericht op kinderen tussen 2 
en ongeveer 7 jaar oud. Er is 
een bijbelverhaal dat niet alleen 
verteld wordt, maar dat ook te 
beleven is. En we sluiten altijd af 
met een feestlied waarbij we een 
optocht door de kerk maken. 

Samen met vaders en moeders en opa’s en oma’s 
natuurlijk. En na de dienst is iets te drinken (met wat 
lekkers).

Info: Pieter Flach,  
( 040 - 284 2052

Elke derde vrijdagavond van 
de maand zingen we de sterren 
van de hemel, nu al het tweede 
seizoen. Afgelopen seizoen is 
gebleken hoe gezellig het is om 
lekker te zingen van de bekende 
radiohits die tussen Oud en 
Nieuw op Radio 2 te beluisteren 
zijn. 

Dit jaar zullen we meer aandacht 
besteden aan het repertoire, 
proberen meerstemmig te zingen 

en de hits ook goed door te zingen. 

De formule blijft hetzelfde: Iedereen kan meedoen, 
we gaan voor meerstemmigheid, ‘wij’ zorgen voor de 
muziek en de aanwezige koorleden zorgen voor de 
‘hapjes en de drankjes’ voor het TOP2000 café na 
afloop. 

Info:  Paul Weijmans, ( 06 4483 2060,  
* p.r.weijmans@gmail.com

Vrijdag
13 sep, 18 okt, 
15 nov, 20 dec, 
17 jan, 21 feb, 
20 mrt, 17 aprl, 
15 mei, 19 juni,
17 juli.

20:00 – 22:00 uur

De Regenboog

TOP-2000 koor Kind-op-schootvieringen

Zondag
27 oktober,
16 februari,
28 juni

16:00 – 16:30 uur
Daarna limonade, 
koffie en thee

De Regenboog
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Ontmoeten
Activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat
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Gesprekskring 57+/ Geloof en Cultuur 
Bijeenkomsten rond geloof, cultuur en 
maatschappij 

Tijdens een maandelijkse 
bijeenkomst ontmoeten we 
elkaar rond de koffietafel op de 
tweede vrijdag van de maand. 
Aansluitend wordt door een 
van de deelnemers of een gast 
een onderwerp besproken. De 
invulling hiervan is geheel aan 
de verteller. 
U bent van harte welkom. 
Ook is er jaarlijks een uitje. Dit 
seizoen is dit uitje in april 2020

Info:  Betty Algera,  ( 040 - 283 3112
* :    b.algeradevries@gmail.com 

Vrijdag
13 sep, 11 okt, 
8 nov, 13 dec, 
10 jan, 14 feb, 
13 mrt, 8 mei

10:00 - 11:30 uur

De Regenboog

Open Deur gespreksochtend
Bijeenkomsten rond het maandblad ‘Open 
Deur’
 

Ieder nummer heeft een ander 
thema en dit kleurt de maan-
delijkse bijeenkomst. We lezen 
gezamenlijk één of meerdere 
artikelen, die we vervolgens 
bespreken onder leiding van 
Mieke Hendrickx. 
Na afloop kan het tijdschrift 
worden meegenomen. Inciden-
teel deelnemen is mogelijk en 
nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom!

Info: Mieke Hendrickx,  ( 06 5254 3684
* :  p.hendrickx@onsnet.nu

Donderdag
5 sep, 3 okt, 
7 nov, 5 dec, 
2 jan, 6 feb, 
5 mrt, 2 apr, 
7 mei, 4 juni, 
2 juli, 6 aug.

9:45 - 11:15 uur

De Regenboog

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. 

Op de eerste avond op 29 september licht ds. Corine Beeuwkes haar nieuwe boek ‘Ik ben 
niks’ toe. Een boek waarin zij uitlegt wat geloven voor haar inhoudt, en hoe het geloof voor 
hen, die zeggen niet te geloven, van waarde kan zijn. 

Info:  Anjo Lourens,  ( 040 - 284 0552, 
* :  lourens@onsnet.nu

Zondag 
29 sept, 27 okt, 
24 nov, 26 jan, 
29 mrt, 7 jun.
 
20:00 – 22:00 uur
Plaats: Bij deel-
nemers thuis. 
Wordt per keer 
bekend gemaakt
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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. 

Info:  Lidwien Baggen, ( 06 4471 8524
* : lidwiensino@gmail.com

Donderdag
26 sep (uitstapje) 
24 okt, 28 nov,
19 dec (kerstvie-
ring),  23 jan, 
27 feb, 26 mrt,  
9 apr. (paasvie-
ring),  28 mei

14:30 - 16:00 uur

De Regenboog

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 € 90,- inclusief maaltijden.

Info: Helma de Waardt, ( 040 – 284 1423, 
* h.dewaardt@onsnet.nu 

13 maart  -
15 maart

van vrijdag 20:00 
uur tot zondag 
14:00 uur

Klooster in Postel

Werkgroep Rouwbegeleiding
De oecumenische werkgroep 
rouwbegeleiding wil mensen 
tot steun zijn die een dierbare 
hebben verloren. Het ontmoeten 
van een lotgenoot of het praten 
over het verdriet kan een steun 
zijn. Deze begeleiding kan 
vorm krijgen op verschillende 
manieren: individueel bezoek, 
brievenpastoraat, en Lotge-
noten gespreksgroep.
De uitnodiging voor een informa-
tiebijeenkomst in oktober wordt 
persoonlijk bezorgd. Ook voor 
niet-kerkelijk gebonden deelne-
mers staat de deur open. 

Info: Janni Groot-Baart, ( 040 - 283 3234
* :  groot.baart@gmail.com

Vrijdag 

bij voldoende 
deelnemers 
zullen bijeen-
komsten in de 
periode oktober 
t/m januari plaats-
vinden

9:30 - 11:30 uur

De Regenboog
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Samen aan tafel
Op de laatste dinsdag van de 
maand kan ieder die dat wil 
aanschuiven voor een warme 
maaltijd. 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. 
Graag vooraf aanmelden. U krijgt uiterlijk zaterdag 
bericht of er plaats is. 

Info:   Hetty Postema, ( 040 - 284 6010 
E-mail:   samenaantafel@pgn-nuenen.nl 

Menu Surprise

Na een maand vol feestdagen 
begint het nieuwe jaar soms 
koud, maar ook stil. Daarom 
willen we u graag iets warms en 
vrolijks bieden: menu surprise. 
De bedoeling is dat iedereen een 
gerecht maakt en dat meeneemt. 
Dat kan een voorgerecht zijn, 

een hoofdgerecht of een toetje. Dat alles wordt dan op 
tafels neergezet en als iedereen aanwezig is, kunnen 
we samen aan tafel gaan en genieten van elkaars 
gerechten. Als u hier aan wil meedoen, kunt u zich 
opgeven en ook zeggen wat u denkt te gaan klaar-
maken en voor hoeveel personen. We kunnen dan 
kijken of er voldoende afwisseling is.

Info: Karel van der Grinten, ( 06 5322 8968, 
* : VenT@pgn-nuenen.nl 

Zondag
9 februari

17:00 - 20:00 uur

De Regenboog

Dinsdag 
24 sep, 29 okt, 
26 nov, 
woensdag 18 dec 
28 jan, 25 feb,
31 mrt, 28 apr, 
26 mei, 30 juni, 
28 juli, 25 aug. 
 
kosten: max. €5,-
18:00 - 19:30 uur
De Regenboog
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Vieren
Reguliere en oecumenische vieringen
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Reguliere diensten
elke zondag 

Iedere zondag is er een kerk-
dienst. Naast de traditionele 
viering –met een vrij vaste 
orde van dienst– is er ook 
ruimte voor vieringen met een 
ander karakter en met inter-
actie tussen voorganger en 
gemeente. Na de dienst zijn 
alle kerkgangers van jong tot 
oud van harte uitgenodigd voor 
koffie, thee of limonade.

Info:  Rond de Linde, of de Nuenense Krant 
 website PGN: www.pgn-nuenen.nl 

ds. Marlies Schulz,  
* marlies.schulz@pgn-nuenen.nl

 Pieter Flach,  
* kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Iedere zondag

10:00 - 11:00 uur

De Regenboog, 
Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen

Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de kerkleden herdacht die in 
het afgelopen jaar zijn overleden. Van iedere overlede noemen we de naam en 
een nabestaande steekt een kaars aan. 

Info: ds. Marlies Schulz,   
* marlies.schulz@pgn-nuenen.nl

 Pieter Flach,  
* kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Carrouseldiensten Peel en Kempenland
met als thema ‘verhaal zonder God’

We gaan in deze serie 
inzoomen op drie personen 
uit het bijbelboek Ester, het 
bijbelboek waarin God nergens 
genoemd wordt. Afwisselend 
zullen Mordechai, Haman en 
Ester centraal staan. 

De carrouselvieringen 
worden door zes protes-
tantse gemeenten in Peel en 
Kempenland georganiseerd. 

Als voorgangers rouleren we die zondagen tussen de 
verschillende kerken, terwijl we de diensten wel geza-
menlijk hebben voorbereid. Zo geven we vorm aan 
onze onderlinge verbondenheid als gemeentes in deze 
regio 
 

Info: ds. Marlies Schulz, ( 040 - 785 4267  
* marlies.schulz@pgn-nuenen.nl 
Pieter Flach, ( 040 - 284 2052 
* kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl.

Zondag 
2, 9 en 16 
februari

10:00 - 11:00 uur

De Regenboog, 
Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen
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Oecumenische Vieringen

De Nuenense kerken komen zes keer per seizoen 
samen in een gemeenschappelijke viering. In 
samenspraak met de pastores bereidt een werk-
groep 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 kerke-

lijk-werker@pgn-nuenen.nl

Zondag 22 september – Vredeszondag 
Thema: ‘vrede verbindt over grenzen heen’ 

In de week van 21 tot en met 29 september organiseert 
Pax de jaarlijkse vredesweek. In een tijd van groeiende, 
internationale verdeeldheid, doet Pax een beroep op de 
verbinding. Daarom is het thema van de vredesweek 
en onze oecumenische viering ‘Vrede verbindt over 
grenzen heen.’
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en 
te onderzoeken. Want aan de andere kant van de 
grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en 
mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de 
eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit 
andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat 
terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere 
bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke 
dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland 
zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende 
groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace 

brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de 
praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze 
mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te 
stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een 
antwoord op polarisatie.

Voorgangers: Rita van Eck en  Marlies Schulz  
 m.m.v. jongerenkoor Jocanto

Info:  ds. Marlies Schulz
Plaats:  H. Clemenskerk, Park 55, 5671 GC  

 Nuenen
Tijd:  10:30 uur

Zondag 29 september – Kerkproeverij in 
de Vredesweek  

Op deze tweede zondag van de vredesweek zal ds. 
Christien Crouwel door de scriba van de synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland bevestigd worden als 
predikant met een bijzondere opdracht voor het werk 
als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in 
Nederland. Christiens oecumenische roots liggen onder 
andere in Nuenen en daarom vindt haar bevestiging 
in Nuenen plaats. Deze zondag is een uitstekende 
gelegenheid om mee te doen aan de Kerkproeverij, 
een initiatief van de Raad van Kerken om mensen uit 
te nodigen om mee te gaan naar een kerkdienst. Meer 
daarover leest u in de lokale bladen en de kerkbladen.  

Voorgangers: Ds. Christien Crouwel,   
 ds. René de Reuver,  
 ds. Marlies Schulz,  
 pastoor Hans Vossenaar   

Info:             ds. Marlies Schulz
Plaats:          De Regenboog
Tijd:              10:00 uur     
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Dinsdag 31 december – Oudejaarsvesper

We luiden het oude jaar uit en het nieuwe in met 
aandacht voor het jaarthema ‘van nu naar morgen’. 

Voorganger: Rita van Eck en ds. Marlies Schulz  
Plaats:  De Regenboog  
Tijd:  19:00 uur

Zondag 19 januari – Zondag van de Eenheid

Dit jaar stellen wij in de week van de Eenheid de preek-
stoel open voor ds. Trees van Montfoort met het thema 
‘Groene theologie’. Meer informatie op pagina 8.  

Voorganger:  ds. Trees van Montfoort, ds. Marlies  
 Schulz, pastoor Hans Vossenaar

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

Woensdag 26 februari – Aswoensdag-
viering 

Aswoensdagvesper op de eerste dag van Veertigda-
gentijd. Een moment van inkeer en verstilling om de 
Veertigdagentijd mee te beginnen en om het ritueel van 
het ontvangen van het askruisje te beleven. Een van de 
voorgangers van de PGN gaat in deze vesper mee voor 
en iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. 

Plaats:   H. Clemenskerk, Park 55,  
 5671 GC Nuenen 

Tijd:   19.00 uur

Zondag 5 april – Palmpasenviering 
Met de bewoners van Eckartdal

Op deze zondag van Palmpasen zal volgens een 
goede traditie in Nuenen weer een gezamenlijke dienst 
gevierd worden met als gasten de bewoners van 
Eckartdal. Een dienst die in De Regenboog begint en 
na een gezamenlijke Palmpaasprocessie in de 
H. Clemenskerk eindigt. Omdat de medewerking van 
Eckartdal nog niet bevestigd is, is deze dienst onder 
voorbehoud. 

Voorgangers:  ds. Marlies Schulz en Rita van Eck
Plaats:     De Regenboog en H. Clemenskerk, 
Tijd:    10:30 uur

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag 

We staan samen stil bij het lijden en sterven van 
Jezus Christus. Een belangrijk moment is de kruis-
hulde, waarbij we bloemen en kaarsjes rond het kruis 
plaatsen. 

Voorganger:  Marlies Schulz en de werkgroep  
 Oecumene

Plaats:   St. Clemenskerk (Gerwen),
Tijd:   19.00 uur

Zondag 28 juni –  Seizoenafsluiting

Oecumenische viering, waarin teruggekeken wordt op 
het afgelopen jaarthema: ‘Van nu naar morgen’. Hoe is 
het gegaan? Wat hebben we geoogst? En hoe kijken 
wij nu vooruit?  

Voorgangers: Rita van Eck en Marlies Schulz
Plaats:   H. Clemenskerk, 
Tijd:   9:30 uur
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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 vesperdienst. De 
stijl van deze vesper is dat er 
veel gezongen wordt uit de 
‘bundel van Taizé’. De sfeer 
van de vesper is meditatief 
en de kleinschaligheid en 
de ‘uitstraling’ van het kleine 
kerkje werkt daar ook bijzonder 
aan mee. Het mooie aan de 
vespers is de ervaring van het 
afsluiten van het weekend en 
het voorbereiden op de nieuwe 
week.

Info: Alice Steenbergen
( .: 06 1554 9595
* : alice.steenbergen@hotmail.com 

Op de woensdagavond 
voorafgaand aan de vesper 
kan je alvast de liederen komen 
instuderen. Ook als je met een 
muziekinstrument mee wil doen 
tijdens de vespers meld je even 
aan bij Paul Weijmans

Info:  Paul Weijmans, 
(  06 4483 2060,  
* p.r.weijmans@gmail.com

Zondag
Vesper:
1 sep, 6 okt, 
3 nov, 1 dec, 
5 jan, 2 feb, 
1 mrt, 5 apr, 
3 mei, 7 juni, 
5 juli.
 
19:30 – 20:30 uur

Van Gogh Kerkje, 
Papenvoort 2a, 
5671 CR Nuenen

Wereldgebedsdag

Op de eerste vrijdag in maart 
is het Wereldgebedsdag Dat 
is echt een wereldgebeurtenis: 
in 173 landen, in Nederland 
op ruim 400 plaatsen, komen 
christenen samen om deze 
gebedsdag te vieren. Door 
hier ook in Nuenen aan mee 
te doen geven wij uiting aan 
het onderlinge gevoel van 
verbondenheid en solidariteit. 
Dit jaar staat in het teken van 
Zimbabwe. Het thema is: ‘Sta 
op! Neem je bed op en wandel.’ 

Wij nodigen u van harte uit voor de viering op vrijdag 6 
maart. De collecte is bestemd voor een drietal projecten 
in Zimbabwe. Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers 
en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten. 

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

Vrijdag
6 maart 

14:30 – 16:00 uur

Kapel in ‘De 
Akkers’, Margot 
Begemannstraat 
9 te Nuenen

Woensdag
Muziek ensemble
8 aug, 2 okt, 
30 okt, 20 nov, 
29 jan, 26 feb, 
1 apr, 29 apr, 
3 juni, 1 juli.

19:30 – 20:30 uur

Plaats wordt 
bekend gemaakt
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Kindernevendienst 
Iedere week, behalve in de zomervakantie, zijn de 
kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool 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. 

Info: Hanneke Stuij-van Dorp, 
( : 0499 – 464662
* : knd@pgn-nuenen.nl 

Jongerenviering
De groep tieners van 12 tot ongeveer 16 jaar in onze 
gemeente is niet zo groot. Toch willen we proberen een 
aantal keren op zondagmorgen een vorm van tienersa-
menkomst te organiseren. Zijn er ouders en tieners die 
daar belangstelling voor hebben, neem dan contact op 
met Pieter. In elk geval is er op zondag 22 december om 
17.00 uur een Tienerkerstfeest in het Van Goghkerkje.

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 zelf meewerken aan zo’n dienst, 
waarin jullie kunnen laten zien wat geloven belangrijk maakt voor jongeren, meld je dan aan 
bij Pieter Flach. Ongeveer zes weken van te voren beginnen we met de voorbereidingen.

Info:  Pieter Flach, ( 040 - 284 2052
* : kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Zondag
8 december
21 juni 

10:00 – 11:00 uur
De Regenboog
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Meer weten
Avonden rondom het jaarthema ‘van Nu naar Morgen’ en 

leerhuizen rond bijbel en theologie
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Avond over orgaandonatie

Vanaf 1 juli 2020 staan alle 
Nederlanders in het donorre-
gister dat de overheid bijhoudt. 
Vroeger moest je je voor dat 
register zelf bewust aanmelden 
en je keuze over het wel of 
niet doneren van je organen 
of weefsel aangeven. Vanaf 
de datum van 1 juli 2020 gaat 

de overheid ervan uit dat wie geen keuze gemaakt 
of aangegeven heeft, geen bezwaar heeft tegen het 
gebruiken van zijn of haar organen of weefsel voor 
donatie na het overlijden. 
Hebben de mensen die zich nog niet hebben laten 
registreren inderdaad geen bezwaar? Of was het tot nu 
toe een (te) ingewikkeld of gevoelig onderwerp om over 
na te denken, zodat je het maar voor je uitschoof? 

Op een middag en een avond in het voorjaar willen we 
met elkaar het gesprek hierover voeren. Welke vragen 
zijn er? Welke mogelijke antwoorden? Wie moet ik erbij 
betrekken, zodat hij of zij van mijn keuze weet? Moge-
lijk helpen Bijbelverhalen ons ook een stukje op weg 
in ons denken. Het gaat niet over wat goed is en wat 
fout is, maar om helder te krijgen wat bij jouw situatie 
en jouw geloof past. De uiteindelijke beslissing neemt 
iedereen zelf. Om die beslissing wat minder eenzaam 
te maken, willen we dus deze momenten bieden om er 
samen over na te denken. Ook mensen van buiten de 
PGN zijn natuurlijk welkom om aan deze ontmoetingen 
mee te doen!

Info: Pieter Flach en Marlies Schulz
* : marlies.schulz@pgn-nuenen.nl
 kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Donderdag
16 april

14:30 – 16:00 uur
20:00 – 22:00 uur

De Regenboog

Geloof & Leven
Voor zoekers naar nieuwe geloofstaal

Op deze avonden bespreken 
we met elkaar onderwerpen 
die te maken hebben met ons 
geloof en ons leven. In de 
gesprekken blijken die twee 
dichter bij elkaar te liggen dan 
je op het eerste gehoor zou 
denken. Hoe wij geloven beïn-
vloedt de manier waarop wij in 
het leven staan. En andersom 
kleuren ons leven en onze 
wereld ook onze twijfels en ons 
geloven. 

Dit seizoen houden we deze gesprekken aan de hand 
van het boek van Alain Verheij, God en ik. Wat je als 
21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel. Deze jonge theo-
loog – geboren in 1989 – is lid van het zogenaamde 
Theologisch elftal van Trouw en zijn artikelen voor 
Reporters Online behoren tot de best gelezen artikelen 
op Blendle. Hij beschrijft in dit boek zijn eigen ontwik-
keling als gelovige. Het boek is via de boekhandel en 
websites te verkrijgen. We gaan ervan uit dat iedere 
deelnemer zelf voor een exemplaar zorgt. We vragen 
u zich aan te melden, maar iedere belangstellende kan 
elke avond aansluiten. De begeleiding is in handen 
van ds. Marlies Schulz en pastoraal werker em. Jos 
Deckers. 

Info: pastoraal werker em Jos Deckers
( : 040 - 284 5855
* : j.deckers@onsnet.nu 

Woensdag
11 sep, 9 okt, 
13 nov, 11 dec, 
15 jan, 12 feb, 
11 mrt, 15 apr.
 
20:00 – 22:00 uur

De Regenboog
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De samenleving in Nederland - 
en dus ook in Brabant - is zeer 
divers: multicultureel en multire-
ligieus. In de voorbije vijftig jaar 
heeft dit zich ontwikkeld. Daarin 
valt op dat er telkens weer 
discussies opkomen rondom 
‘de islam’. Wij zijn nog steeds 
bezig met dat proces waarin 
een onbekende religie arriveert, 
en vaste grond zoekt. 

Wij, alle bewoners die hier wonen en werken, moslims 
en niet-moslims, hebben hiermee te maken. In vier 
bijeenkomsten willen we in gesprek gaan over ‘islam in 
Brabant’. We beginnen met het verkennen van de eigen 
ervaringen met moslims, en van de opvattingen en 
vragen die we koppelen aan de islam.
Dit vormt een vertrekpunt voor een proces van verken-
ning en informatie. Zo willen wij onze primaire kennis 
van de islam uitbreiden en aanwenden om een aantal 

Brabant en zijn islam
4 gespreksavonden

Woensdag
30 oktober
6 november
20 november
4 december

20:00 – 22:00 uur

De Regenboog

uitdagingen te bespreken waar de samenleving in 
Brabant/Nederland voor staat. 
In welke tijd ontstond de islam? Lagen er toen 
misschien culturele en religieuze dwarsverbanden? 
Heeft de islam de wereld veroverd? Welke stromingen 
bestaan er vandaag de dag?

Info: Luuk Wieringa, ( 040-3689241
* : luwieringa@planet.nl

Wie is Luuk Wieringa?

Luuk Wieringa heeft Theologie aan de VU gestudeerd met speciale aandacht voor missiologie. Hij heeft 35 jaar 
gewerkt als predikant en geestelijk verzorger. In 2005 is hij in zijn woonwijk in Amsterdam als vrijwilliger gaan 
werken, een migrantenwijk met islam als grootste godsdienst. Hij organiseerde daar onder andere themabijeen-
komsten, een interreligieuze gespreksgroep en dialooggesprekken, samen met intercultureel en interreligieus 
samengestelde werkgroepen. Nog altijd beschouwt hij het als een boeiend avontuur om zich in te zetten voor 
begrip, respect en sociale cohesie.
Sinds december 2018 woont hij in Nuenen. Aan het noodzakelijke interreligieus gesprek wil hij graag blijven 
bijdragen.
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Gesprekken aan de keukentafel
Thema: ‘Alles moet anders!’

‘Alles moet anders’, dat is de 
titel van het nieuwe boek van 
Janneke Stegemann. Dit boek 
dient als inspiratiebron en 
impuls ‘outside of the box’ te 
geloven. Om te ontdekken hoe 
je manier van geloven en je 
godsbeelden wellicht veranderd 
kunnen zijn. 

Wat ligt achter ons? Wat is veranderd en wat blijft? 
Welke vormen van vieren passen bij deze verande-
ringen? Dit willen wij niet alleen bespreken maar ook in 
een viering in 2020 gestalte laten krijgen. Drie avonden 
zijn gepland. In overleg worden volgende data vastge-
legd. 

Dinsdag
17 september
5 november
26 november

20:00 – 21:30 uur

Pastorie, 
Berg 26, Nuenen

         
Meld u aan want er zijn maar 10 plaatsen aan de 
keukentafel! Indien er meer belangstelling is dan de 10 
plaatsen, wordt deze activiteit later nog eens herhaald.

Info:  ds. Marlies Schulz, ( 040 - 785 4267 
*  marlies.schulz@pgn-nuenen.nl 

Meer dan een maaltijd alleen
Drie avonden over samen eten, agapè, 
eucharistie en avondmaal

Samen eten is gezellig en zo 
oud als de mensheid. Mensen 
zoeken elkaar op niet alleen 
om te eten en te drinken maar 
vooral om tijd voor elkaar te 
maken en te praten. 

In de tijd van Jezus was dat 
net zo: er werd aan tafel 
intensief gediscussieerd over 
waarden en normen en ook 

Woensdag
5 februari
4 maart
18 maart

20:00 – 21:30 uur

Pastoraal Centrum
Park 55, Nuenen

over de vraag wie wel en wie niet welkom is aan tafel. 
Aan de hand van het Lucasevangelie, waar maal-
tijden een centrale rol spelen, wordt er met creatieve 
impulsen gezocht naar wat een gezamenlijke maaltijd, 
de eucharistie of het avondmaal vandaag betekenen. 

Dit doen wij met behulp van het boek van Wim Weren 
(emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de 
Universiteit van Tilburg): Rode draden in de evangeliën, 
uitgeverij Halewijn, ISBN 9789023955238, € 28,99 

Info: ds. Marlies Schulz en pastoraal werker 
Rita van Eck

* : marlies.schulz@pgn-nuenen.nl 
 pastoraalwerker1@parochienuenen.nl  



GEBRUIK VAN DE 
REGENBOOG

Het is voor derden mogelijk één 
of meer ruimtes in De Regen-
boog te gebruiken: de kerkzaal, 
de jeugdruimte, de ontmoetings-
ruimte én de andere ruimtes op 
de eerste verdieping.

Wat denkt u van een concert of 
symposium in de kerkzaal?
Of van een receptie, jubileum-
viering of trouwfeest in de 
ontmoetingsruimte? Of van het 
houden van een feest, voor de 
12 tot 18-jarigen, in de jeugd- 
ruimte? Of van een cursus in 
een van de kamers boven?

Informatie over de mogelijk-
heden bij:

Bert Grooten, 
*  huismeester@pgn-nuenen.nl

(advertenties)
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Bijbelgroep
Voortzetting van bijbel lezen in het spoor 
van Israël

Rode draden in het Mattheus 
evangelie. In dit werkjaar gaat 
de bijbelgroep zich buigen over 
het Mattheüsevangelie. We 
gaan op zoek naar thema’s die 
als een rode draad te vinden 
zijn in heel het evangelie. 

Men kan denken aan de 
volgende lijnen: Mattheus 
tekent Jezus uit als leraar en 
als de nieuwe Mozes. Wat 

betekent dat voor ons beeld van Jezus en voor ons als 
leerlingen? Wat betekent leerling van Jezus zijn in de 
21e eeuw? Het Onze Vader komt aan bod, ingebed 
in het geheel van de Bergrede. En we staan stil bij de 
plaats van vrouwen in dit evangelie. Rond Kerstmis 
bespreken we de Mattheusverhalen over Jezus’ 
geboorte en vroegste jeugd; rond Pasen zijn versie van 
het verrijzenisverhaal. En natuurlijk de vraag: is het 
Mattheusevangelie anti-Joods?. 

We gaan daarbij steeds uit van twee vragen: wat staat 
er eigenlijk in de tekst zelf? En: Wat heeft deze bijbel-
tekst ons nu te zeggen? De organisatie is in handen 
van de Parochie Heilig Kruis te Nuenen, begelei-
ding pastoraal werker em. Jos Deckers. Er zijn twee 
groepen: in de middag (14.00-16.00 uur) en in de 
avond (20.00-22.00 uur). Men meldt zich voor één van 
beide groepen aan maar kan altijd een keer wisselen. 

Info: Jos Deckers, ( : 040 - 284 5855
* : j.deckers@onsnet.nu 

Maandag
6 sep, 7 okt,
4 nov, 2 dec,
6 jan, 3 feb,
2 mrt, 6 apr.

14:00 – 16:00 uur
20:00 – 22:00 uur

Pastoraal Centrum

Catechese voor tieners
12–15 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 komt een groep voor tieners 
van 12 t/m 15 jaar. 
We beginnen op dinsdag 17 
september om 19.00 uur in 

de jeugdruimte van de Regenboog. Deze groep komt 
ongeveer om de twee weken bij elkaar. Meer info bij 
Pieter Flach.

Info:  Pieter Flach
( :  040 - 284 2052
* :  kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Dinsdag
17 september  is 
eerste bijeen-
komst.

19:00 – 20:00 uur

De Regenboog
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Meedoen
Activiteiten waarbij we gezamenlijk iets ondernemen
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Regenboogkoor

Het komende seizoen gaan we, 
op wekelijkse basis, verder met 
het instuderen van liederen uit 
het liedboek. Regelmatig zal 
het resultaat van onze inspan-
ningen ten gehore worden 
gebracht in de kerkdiensten 
van de PGN. 
Iedereen is van harte welkom.

Info: Ingrid de Graaff, 
(: 06 33714548, 
 * ingrid.degraaff@onsnet.nu

Elke week 
maandag
 
20:30 – 22:00 uur

De Regenboog

Interkerkelijk koor Cantabile 

Altijd al zin in zingen gehad, 
maar het kwam er niet van? 
Dan is Cantabile een uitste-
kende plek. U ontmoet dan zo’n 
33 personen die elke dinsdag-
avond van in de Regenboog 
hun stemmen oefenen  Het 
interkerkelijk koor staat onder 
leiding van dirigent Jelle 

Everhardus en verleent 4 à 5 keer per jaar onze mede-
werking aan een kerkdiensten 
Proberen? Altijd welkom om een kijkje te komen nemen 
en de sfeer te proeven, en mee te zingen. 

Info:  Janni Groot-Baart, 
( : 040 - 283 3234, 
* : groot.baart@gmail.com

Elke week 
dinsdag
 
20:30 – 22:00 uur

De Regenboog

Jongerenkoor Jocanto
Meer dan zingen alleen...

Jongerenkoor Jocanto is een 
enthousiast koor voor jongeren 
van 14 t/m 35 jaar oud. De 
muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door het eigen combo 
en het geheel wordt gedirigeerd 
door Maud Broeksteeg. 

Jocanto is regelmatig te horen 
tijdens vieringen in de verschil-
lende kerken van Nuenen en 
op andere gelegenheden, zoals 
markten en concerten. Alle 
optredens worden aangekon-
digd in Rond de Linde en De 
Nuenense krant. 

Jocanto is meer dan zingen alleen! Het is vooral 
een heel gezellige vereniging, die veel activiteiten 
organiseert, zoals het jaarlijkse koorweekend en het 
nachtelijke kerstontbijt. 
Jongerenkoor Jocanto is altijd op zoek naar 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 vind je 
op www.jocanto.nl. 

Info:  Lizzy Huijberts, 
( : 06 - 23411096, 
* : info@jocanto.nl

Elke week 
vrijdag
 
19:30 – 22:00 uur

Het Klooster, 
Park 1, 
5671 GA Nuenen
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Project ‘50 jaar kerkmuziek’

Het is 1969: De tijd van de 
beatmis, de koren met combo’s, 
de verandering van de litur-
gievormen: Stenciltjes met 
gedichten, discussie diensten, 
kringvieringen, kaarsjes.Het 
oude gezangenboek wordt 
aangevuld met ‘102 Gezangen’, 

een Nieuw Liedboek (1973) verschijnt, en er wordt 
‘geleend’ bij de katholieken, want zij hebben ‘Huub 
Oosterhuis’…….
Ook gedichten van Herman Verbeek, Joke Ribbens, 
Okke Jager, Nick Schumann, en onze eigen dichters 
Ad Wijlhuizen en Christien Crouwel hebben een ‘eigen’ 
melodie gekregen.

Paul Weijmans zal ‘zijn’ muziek laten horen en de 
ontwikkeling van die 50 jaar voorbij laten komen 

Info:  Paul Weijmans, 
( : 06 4483 2060, 
* : p.r.weijmans@gmail.com

Woensdag
23 oktober

19:30-21:00uur

De Regenboog

Kerstpakkettenactie
Steun je medemens in Nuenen!

Op een zaterdag voor kerst worden er zo’n 250 
pakketten samengesteld uit wat supermarktklanten 
extra kopen en schenken. Die pakketten worden 
bezorgd bij Nuenenaren die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Daarbij zijn heel wat vrijwilligers 
actief. Bij het inzamelen in de winkels, bij het samen-
stellen en bij het bezorgen van de pakketten. 

Op zaterdag staan er teams vrijwilligers in de super-
markten van Nuenen en verzamelen daar de extra 
boodschappen, die Nuenenaren doen voor de kerst-
pakketten. Op maandag wordt het voedsel gesorteerd 
en verdeeld over ca. 250 pakketten, die op dinsdag 
worden bezorgd bij Nuenenaren.

zaterdag 14 december: van 9:15 uur – 15:30 uur  
in de Nuenense supermarkten; 

maandag 16 december:vanaf 9:00 uur:  
pakketten samenstellen

dinsdag 17 december: vanaf 9:00 uur:  
pakketten bezorgen

Info:  Klara Jansen ( 040 -283 3434  
*  k.jansenboshuizen@onsnet.nu 
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Op zondag 2 augustus 2020 is 
er in het Van Goghkerkje een 
‘Zomeravondconcert’. Omdat 
er door de zomervakantie 
die avond geen Taizévesper 
zullen er dan weer verstillende 
pianoklanken klinken. Al 
improviserend word je tijdens 
het concertje meegenomen 
in het ‘eigen’ karakter van het 
pianospel van Paul Weijmans. 

In dit zomeravondconcert, waarin we op reis gaan, 
zoeken naar rust en ruimte en het vinden van sferen. 
Klanken, die doen denken aan Bach, Pärt, of aan 
Glass en soms een beetje Ten Holt. Maar vooral de 
eigen klank van de muziek in het teken van ‘a piece for 
peace’.

Info:  Paul Weijmans, 
( : 06 4483 2060, 
* : p.r.weijmans@gmail.com

Zomeravondconcert

Zondag
2 augustus

19:30-21:00uur

Van Gogh Kerkje, 
Papenvoort 2a, 
5671 CR Nuenen

De Solidariteitsmaaltijd bete-
kent gezellig samen eten voor 
een goed doel. Het goede doel 
is altijd een kleinschalig project 
dat vanuit Nuenen wordt geco-
ordineerd. Er wordt gekookt 
volgens recepten uit het 
projectland. Er is live muziek, 

informatie en er kan iets gekocht worden voor het 
goede doel. Tijdens de avond is er een korte presen-
tatie met foto’s en film over het project. De gehele 
netto opbrengst is voor het project. Kom ook een keer 
mee-eten en neem gerust uw buren mee!

Kosten:  € 7,- (aanmelden via www.solidariteits-
maaltijd.info) 

Info: Irene Beekmans of Walter Tibboel
( : 040 - 283 5733 (Irene)  of   

040-283 6994 (Walter)
* :     irenebeekmans@onsnet.nu  of   

tibs@onsnet.nu 

Solidariteitsmaaltijd
Samen eten voor een goed doel!

Vrijdag
3 april

18:00 – 21:00 uur

De Regenboog
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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 nog bekend 
gemaakt. 
De wandeling zal niet langer 
zijn dan ca.12 km.

Info: Minie Ackerman 
( 040 - 283 4166, 
* minieackerman@gmail.com

In de Paasnacht van 2020, de 
nacht van 11 op 12 april, wordt 
weer 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 halteplaatsen waar we stukjes 
uit de bijbel lezen die met Pasen te maken hebben en 
waar we ook te eten of te drinken krijgen. Om ongeveer 
7 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.

Info:  Pieter Flach, ( 040 - 284 2052
*  kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Pelgrimswandeling 

Zaterdag
16 mei

Vertrek: Ca. 9:00 
uur

Plaats van vertrek 
wordt nog bekend 
gemaakt

Pelgrimage naar het licht

Nacht van 11 op 
12 april

vertrek vanuit de 
H. Clemenskerk 
na afloop van 
paasnachtdienst
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KindernevendienstkampZeilkamp met Pinksteren

Een kamp voor alle kinderen 
in groep 3 t/m 8 van de basis-
school. Van zaterdagmiddag 
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 de persoon 
uit de bijbel die in dit kamp 
centraal staat.

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. Bij Ria v.d. Reijt (zie 
onder) kun je meer informatie krijgen. 

Info: Ria van de Reijt, ( 040 - 284 4452,
*  j.vandereyt@onsnet.nu 

Ieder jaar met Pinksteren orga-
niseren we weer een spetterend 
zeilkamp op de Friese meren. 
Een kamp bedoeld voor alle 
PGN tieners én hun vrienden, 
in de leeftijd van 12 t/m 17 
jaar. Ieder jaar is er een ander 
thema en er zijn natuurlijk de 
vertrouwde activiteiten: het 
melige kennismakingsspel, de 
bezinnende kampdienst, de 
supergezellige bonte avond en 
natuurlijk....heel veel zeilen! 
We logeren in een kampeer-
boerderij die aan het einde 

van de wereld lijkt te staan. Een geweldige lokatie voor 
onze groep en telkens weer de plek voor een waan-
zinnig fantastische sfeer. Wees welkom en ga mee om 
deze bijzondere sfeer mee te maken! 

Info:  Hans Laros ( 06-2455 8669  
Astrid Fokkema ( 06-5519 6361

Zaterdag
22 augustus
13:00 uur 

t/m Zondag 
23 augustus
13:00uur

Plaats van vertrek 
wordt nog bekend 
gemaakt

Vrijdag
29 mei
17:00 uur 

t/m 

Maandag 
1 juni
20:30uur

Sandfirden, Fries-
land
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datum tijd Activiteit blz datum tijd Activiteit blz datum tijd Activiteit blz

September
do 5 9:45 Open Deur gespreksochtend 7 vr 13 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 di 24 18:15 Samen aan tafel 21

ma 9 14:00 Bijbelgroep 33 di 17 19:00 Catechese 12-15 33 di 24 20:00 Gesprek keukentafel 31

di 10 17:00 Koffie met een krantje 7 do 19 20:00 Theoscoop 11 do 26 14:00 Ouderenmiddag uitstapje 20

wo 11 20:00 Geloof & Leven 29 zo 22 13:00 Wereldmarkt 2019 8 zo 29 20:00 Relikwido 20

Oktober
di 1 19:00 Catechese 12-15 33 vr 11 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 zo 27 20:00 Relikwido 19

do 3 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 do 17 20:00 Theoscoop 11 di 29 18:15 Samen aan tafel 21

ma 7 14:00 Bijbelgroep 33 di 22 19:00 Catechese 12-15 33 wo 30 20:00 Brabant en zijn Islam 30

di 8 17:00 Koffie met een krantje 7 do 24 14:30 Ouderenmiddag 20 wo 30 20:00 Oec. themabijeenkomst 8

wo 9 20:00 Geloof & Leven 29 zo 27 16:00 Kind op schoot 17

November
ma 4 14:00 Bijbelgroep 33 di 12 17:00 Koffie met een krantje 7 zo 24 20:00 Relikwido 19

di 5 19:00 Catechese 12-15 33 wo 13 20:00 Geloof & Leven 29 di 26 18:15 Samen aan tafel 21

di 5 20:00 Gesprek keukentafel 31 zo 17 20:00 Oec themabijeenkomst 8 di 26 20:00 Gesprek keukentafel 31

wo 6 20:00 Brabant en zijn Islam 30 di 19 19:00 Catechese 12-15 33 do 28 14:30 Ouderenmiddag 20

do 7 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 wo 20 20:00 Brabant en zijn Islam 30

vr 8 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 do 21 20:00 Theoscoop 11

December
ma 2 14:00 Bijbelgroep 33 wo 11 20:00 Geloof & Leven 29 wo 18 18:15 Samen aan tafel 21

di 3 19:00 Catechese 12-15 33 do 12 20:00 Theoscoop 11 do 19 14:30 Ouderenmiddag 20

wo 4 20:00 Brabant en zijn Islam 30 vr 13 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 za 21 17:00 Levend Kerstverhaal 14

do 5 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 za 14 9:15 Kerstpakkettenactie 36 di 24 19:00 Kinderkerstfeest 15

zo 8 10:00 Jeugddienst 27 ma 16 9:00 Kerstpakkettenactie 36

di 10 17:00 Koffie met een krantje 7 di 17 9:00 Kerstpakkettenactie 36

Januari
do 2 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 wo 15 20:00 Geloof & Leven 29 zo 26 20:00 Relikwido 19

ma 6 14:00 Bijbelgroep 33 do 16 20:00 Theoscoop 11 di 28 18:15 Samen aan tafel 21

vr 10 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 zo 19 20:00 Oec themabijeenkomst 8

di 14 17:00 Koffie met een krantje 7 do 23 14:30 Ouderenmiddag 20

Agenda
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Februari
ma 3 14:00 Bijbelgroep 33 wo 12 20:00 Geloof & Leven 29 do 20 20:00 Theoscoop 11

wo 5 20:00 Meer dan een maaltijd alleen 31 vr 14 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 zo 23 10:00 Carousseldienst 23

do 6 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 zo 16 10:00 Carousseldienst 23 di 25 18:15 Samen aan tafel 21

zo 9 10:00 Carousseldienst 23 zo 16 16:00 Kind op schoot 17 do 27 14:30 Ouderenmiddag 20

di 11 17:00 Koffie met een krantje 7 wo 19 20:00 Oec. themabijeenkomst 8

Maart
ma 2 14:00 Bijbelgroep 33 wo 11 20:00 Geloof & Leven 29 wo 25 20:00 Oec. themabijeenkomst 8

wo 4 20:00 Meer dan een maaltijd alleen 31 vr 13 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 do 26 14:30 Ouderenmiddag 20

do 5 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 vr 13 20:00 Kloosterweekend 20 zo 29 20:00 Relikwido 19

vr 6 14:30 Wereldgebedsdag 26 wo 18 20:00 Meer dan een maaltijd alleen 31 di 31 18:15 Samen aan tafel 21

di 10 17:00 Koffie met een krantje 7 do 19 20:00 Theoscoop 11

April
do 2 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 za 11 23:00 Pelgrimage naar het licht 38 zo 19 14:30 Ouderenmiddag paasviering 20

vr 3 18:00 Solidariteitsmaaltijd 37 di 14 17:00 Koffie met een krantje 7 di 28 18:15 Samen aan tafel 21

ma 6 14:00 Bijbelgroep 33 wo 15 20:00 Geloof & Leven 29

za 11 16:00 Kinderpaasviering 15 do 16 20:00 Theoscoop 11

Mei
do 7 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 za 16 9:00 Pelgrimswandeling 38 vr 29 17:00 Zeilkamp 39

vr 8 10:00 Gespreksgroep 57+ 19 di 26 18:15 Samen aan tafel 21

di 12 17:00 Koffie met een krantje 7 do 28 14:30 Ouderenmiddag 20

Juni
do 4 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 di 9 17:00 Koffie met een krantje 7 zo 21 10:00 Jeugddienst 27

zo 7 20:00 Relikwido 19 zo 14 16:00 Kind op schoot 17 di 30 18:15 Samen aan tafel 21

Juli Augustus
do 2 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 do 6 9:45 Open Deur gespreksochtend 19 di 25 18:15 Samen aan tafel 21

di 14 17:00 Koffie met een krantje 7 di 11 17:00 Koffie met een krantje 7

di 28 18:15 Samen aan tafel 21 za 22 13:00 Kindernevendienstkamp 39

Iedere week
ma 20:30 Regenboogkoor 35 do 10:00 Open Huis 7

di 20:00 Interkerkelijk koor Cantabile 35 vrij 19:30 Jongerenkoor Jocanto 35

Iedere 2e woensdag en laatste zondag van de maand van april - oktober is het Van Gogh Kerkje open van 13.30-17.00 uur. 
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SEIZOENSPROGRAMMA 2019-2020

Ook 
adverteren 

in ons kerkblad of 
in dit seizoens-
programma?

neem contact op 
met Erik Ekkel

via 
pubcom@pgn-nunenen.nl

(advertenties)

De PGN en de 
Parochie werken 

samen met:

Voedselbank, 
LEV Groep,

 Weveskeshof, 
Vuchtelingenwerk,

 inloophuis ‘t Hemeltje in 
Eindhoven 



‘VAN NU NAAR MORGEN’
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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 10:00 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 een abonnement nemen op de 
papieren of de digitale versie bij kerkelijkbureau@pgn-nuenen.nl

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

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

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

Colofon
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