Voorjaar 2020

Van
Binnenuit

Groepsaanbod Protestantse Gemeente
Rijswijk
Iedereen is welkom, zowel personen uit andere
kerken als personen van buiten een kerk

Informatie over de activiteiten

Mensen uit alle kerken maar ook mensen van
buiten de kerk zijn van harte welkom. Het meeste
aanbod is kosteloos. Soms wordt een kleine
bijdrage gevraagd. Dan wordt het erbij vermeld.
Als een groep vol is, is het mogelijk om op de
wachtlijst geplaatst te worden.
De
de
de
de

locatie van de activiteiten is:
Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 of
Oude Kerk, Herenstraat 62b of
Ottoburg, Esdoornstraat 3

Nog meer aanbod? Dat is best mogelijk.
Houd daarvoor het kerkblad in de gaten of kijk op
de website
http://www.van-binnenuit.nl
Voor informatie over de Protestantse Gemeente
Rijswijk:
http://www.pgrijswijk.nl
In deze folder treft u de activiteiten aan die in december
2019 bekend waren. Activiteiten die even stil liggen i.v.m.
de afwezigheid van ds Susan Karreman zijn niet
opgenomen. Houd u daarom
2 het kerkblad en de website
http://www.van-binnenuit.nl in de gaten.
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Crea-ochtenden in Oude en
Nieuwe Kerk
Op iedere dinsdagochtend bent u
van harte welkom in de Nieuwe Kerk én in de
Oude Kerk.
In de Nieuwe Kerk van 9.30 tot 11.30 uur.
En in de Oude Kerk van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt ieder moment binnen lopen. De
deelnemers mogen zelf kiezen wat ze op deze
ochtenden willen doen. Er kan gehaakt, gebreid
worden of wat u maar wilt. Het is gezellig om
samen, creatief bezig te zijn.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Judith Scholten tel.: 3937201 voor de Nieuwe
Kerk of
Margie van Veen voor de Oude Kerk tel.: 3994352.

Ontmoeting
Iedere twee weken wordt
in de Nieuwe Kerk op de
dinsdag een middag voor
ouderen georganiseerd. Er staan leuke
onderwerpen en activiteiten op het programma.
Soms wat serieuzer, dan weer vooral gezellig. Ook
mensen uit de buurt zijn van harte welkom. We
starten om 14.00 uur. Om 13.30 uur is de zaal
open. We vragen een bijdrage van € 2,- voor
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koffie en koek. De datums voor het voorjaar zijn
14, 28 januari, 11, 25 februari, 10, 24 maart, 7, 21
april, 5, 19 mei en 2, 16 juni. Inlichtingen bij: Elly
Herbschleb tel.: 3940459 of Anneke Kim tel.:
3941832.

Filosofiegroep over rituelen en symbolen
Er is in onze tijd weer veel
belangstelling voor
rituelen en symbolen.
Denk bijvoorbeeld aan de
stille tochten en het
aansteken van kaarsen na
droevige gebeurtenissen.
De nadruk ligt vandaag
vooral op de individuele
geloofsbeleving achter de voordeur. Kerk en
uiterlijke vormen lijken daarbij minder belangrijk
te worden. Maar kennelijk zoeken mensen toch
ook naar een vorm van religieuze beleving die
gezamenlijk en met behulp van gebaren en
voorwerpen kan worden uitgedrukt. Een
godsdienst bestaat naast persoonlijk geloof en de
formulering van de leer ook altijd uit rituelen en
symbolen. Op deze ochtenden gaan we ons
verdiepen in de betekenis en plek van rituelen en
symbolen in kerk en maatschappij.
Deze groep zal geleid worden door filosoof Bob
Lanswyer, die moeilijke dingen toegankelijk kan
maken door zijn toelichting. In vijf bijeenkomsten
vanaf 8 januari komen we op de eerste woensdag
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van de maand in de Nieuwe Kerk bij elkaar van
10.00 tot 11.30 uur. Opgave bij Leni Kloek
lkloek@casema.nl of tel.: 3931126.

6

Koffieochtenden in de
Nieuwe Kerk

Elke donderdag is er een
koffieontmoeting van 10.00-11.30
uur. Tussen die tijden is iedereen
welkom voor koffie én ontmoeting.
Op dit moment is dat in de Nieuwe
Kerk, maar het kan zijn dat er een
andere locatie komt. Als je voor het eerst komt,
check dan even de locatie bij Therese van
Kampen, tvankampen66@gmail.com of
0622124488 (spreek gerust voicemail in).

Open

lunch ontmoetingen in de Ottoburg

Elke dinsdag in de oneven weken is er een open
lunch ontmoeting in de Ottoburg, Esdoornstraat 3
van 12.00-13.30 uur. Gezellig samen eten en een
goed gesprek zijn de succesfactoren van dit
samenzijn.
Je hoeft je niet op te geven en je bent welkom als
je zin hebt. Een vrijwillige bijdrage is gewenst.
Meer info :Therese van Kampen,
tvankampen66@gmail.com of 0622124488.
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Oude Kerk Open

De Oude Kerk Open
(OKO) opent vanaf 2 mei
weer haar deuren op
zaterdag voor bezoekers.
Wilt u nog iets meer van
dit mooie gebouw weten,
dan bent u van harte
welkom.
De Oude Kerk is geopend
van 11.00-15.00 uur in
de maanden mei t/m
september.
Een enthousiaste groep rondleiders vertelt dan
desgewenst interessante verhalen over deze
prachtige kerk.
Als u zelf graag op zaterdagen rondleidingen wilt
geven, dan bent u van harte welkom bij het OKOteam.
Wij hebben nog steeds hard mensen nodig. Het is
leuk en dankbaar werk!
Kerkgangers in de Oude Kerk kunnen inlichtingen
vragen bij:
Greet Zonneveld mj.beukenhorst@casema.nl of
tel.: 3989800, Jan van der Hoek en Tom Brouwer.
En kerkgangers van de Nieuwe Kerk kunnen
terecht bij:
Arie van den Bor: avdbor44@ziggo.nl of tel.:
8891167.
8

Kindercatechese
In het voorjaar zal er weer kindercatechese
gegeven worden. Spelenderwijs en met behulp
van creatieve verwerking worden de kinderen
vertrouwd gemaakt met een aantal
bijbelverhalen.
In de Nieuwe Kerk gaan we ons ook weer
voorbereiden op de viering van Witte Donderdag.
Deze viering is op 9 april om 19.30 uur in de
Nieuwe Kerk.
Meer informatie zal in het kerkblad te vinden zijn.
De kinderen zullen persoonlijk worden
uitgenodigd.

“Geloven 3.0”: Gespreksgroep voor
twintigers en dertigers
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Als twintigers en dertigers
gaan we met elkaar in
gesprek over
geloofsthema’s, aan de
hand van belangrijke
bijbelverhalen en / of een
boeiend boek.
Maandelijks, op dinsdagavond, met maaltijd
vooraf; datums spreken we onderling af.
Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op met Thea
van Unen: theavanunen@gmail.com.

Jam-Jam: Gezellig samen eten!
Alleen eten kan best. Samen eten is vaak leuker.
Eens in de twee weken is dat mogelijk in de
Nieuwe Kerk. Er worden heerlijke verse maaltijden
klaargemaakt. U bent van harte welkom om
hieraan deel te nemen.
Op donderdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5
en 19 maart, 2 en 16 en 30 april, 14 en 28 mei,
en 25 juni (Let op: 11 juni is er geen Jam Jam).
Voor de maaltijden vragen we een bijdrage van
€6-. De drankjes zijn bij alle maaltijden inclusief.
De inloop is vanaf 16.30 uur. De maaltijd begint
om 17.30 uur.
Opgave vooraf is nodig op de maandag
voorafgaande aan de donderdag waarop er
gezamenlijk wordt gegeten.
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U kunt zich opgeven bij Adele Lievaart tel.:
3932163 tussen 17.00 en 18.00 uur en bij geen
gehoor bij de fam. Rog tel.: 0650283242.
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Open Cirkel voor mensen tussen 50 en
70 jaar

De Open Cirkel is een oergezellige, gespreks- en
ontmoetingsgroep voor mensen ongeveer tussen
de 50 en 70 jaar. De groep is oecumenisch: zowel
protestanten als rooms-katholieken en ook
mensen van buiten doen enthousiast mee. We
gaan in het komende seizoen verder met het
boek van Claartje Kruijff, ‘Leegte achter de
dingen’. Claartje was in 2017 theoloog des
vaderlands. Haar boek gaat over levensthema’s
zoals trouw zijn, naaste zijn, verbondenheid, het
lichaam en verdriet. Steeds vanuit de eigen
ervaring geschreven. Het is handig om dit boek
zelf aan te schaffen of om dat met iemand samen
te doen. Instappen is altijd nog mogelijk als de
hoofdstukken die we al behandeld hebben zelf
worden gelezen. We komen bij elkaar in de
Nieuwe Kerk op elke tweede maandagavond van
de maand, van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Inlichtingen en opgave bij Rina van den Broeke
rvdbroeke@casema.nl of tel.: 0623103605.
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Musical 'Kijken en Zien'

De nieuwe musical 'Kijken en Zien' is klaar!
N.a.v. improvisaties rond het thema 'kijken en
zien' is een mooi, leuk en soms hilarisch verhaal
geschreven. Ook de liederen voor het stuk worden
zelf geschreven. De uitvoering zal zijn op 9, 10 en
11 oktober 2020.
Binnenkort beginnen de repetities, iedereen die
zin heeft om te spelen of te zingen is van harte
welkom. Maar we kunnen ook andere
enthousiaste mensen gebruiken. Dus kunt u een
instrument bespelen, kunt u goed coördineren,
heeft u financieel inzicht of helpt u juist graag met
PR, decor, grime of catering, u bent van harte
welkom!
De repetities starten op donderdag 6 februari a.s.
van 20.00 tot 22.00 uur. De repetities zijn altijd op
donderdagavond in de Nieuwe Kerk in Rijswijk.
Het is vooral leuk om met elkaar dit project in te
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gaan en uiteindelijk een mooie musical neer te
zetten!
U kunt zich opgeven op:
musicalprojectnk@gmail.com

Lief en leed-groep
In deze groep van negen
deelnemers praten we met
elkaar over wat ons in het leven bezig houdt aan
zowel lief als leed. We proberen het één met het
ander in verbinding te brengen. Want het is nooit
of-of in het leven, maar altijd en-en. In tijden van
leed kun je veel hebben aan ervaringen met de
zonnige kanten van het leven. Mooie en goede
ervaringen kunnen je versterken in tijden dat je te
kampen hebt met verdriet, eenzaamheid of
onzekerheid. Door deze dingen samen te delen,
leren we van elkaar en met elkaar hoe we ons
krachtig(er) en misschien ook wel evenwichtiger
kunnen verhouden tot alles wat het leven met
zich meebrengt. Hierin betrekken we ook ons
geloof. We zullen ook kijken wat er in de bijbel te
lezen is over het vieren en het dragen van onze
levenservaringen. De groep is in oktober 2019
gestart. Het is een vaste gespreksgroep. We
zullen tot aan de zomer van 2020 met elkaar
optrekken en daarna bekijken we of en hoe we
verder gaan. We komen eens per maand bijeen, in
principe in de Oude Kerk.
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Zowel leden van de Oude Kerk als de Nieuwe
Kerk, en ook mensen ‘van buiten’ nemen deel aan
deze gespreksgroep.
U kunt zich voor deze groep niet meer
aanmelden. Wel kunt u het via de email kenbaar
maken als u belangstelling hebt voor deelname in
een volgend seizoen, daarvoor zijn ook al
aanmeldingen binnengekomen. Mogelijk zal er
een tweede groep gestart worden.
Voor vragen en/of nieuwe aanmeldingen: Maria
Opgelder maria.opgelder@kpnplanet.nl of tel.:
0654911606.
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Overzicht van de Activiteiten
Activiteit op de maandagavond:
 Open Cirkel, iedere tweede maandag van de maand,
van 20.00 uur tot 21.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie
blz. 9
Activiteit op de dinsdagochtend:
 Crea-ochtenden, iedere dinsdagochtend, van 9.30
tot 11.30 uur, in de Nieuwe Kerk én van 10.00 tot
12.00 uur in de Oude Kerk, zie blz. 3
Activiteiten op de dinsdagmiddag:
 Open lunch ontmoetingen, elke dinsdag in de
oneven weken (start 14 januari) van 12.00 tot 13.30
uur, in de Ottoburg, zie blz. 5
 Ontmoeting, 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25
februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 5 mei,
19 mei, 2 juni, 16 juni in de Nieuwe Kerk, vanaf 14.00
uur (inloop vanaf 13.30 uur), zie blz. 3
Activiteit op de dinsdagavond:
 ‘Geloven 3.0’, datums in onderling overleg,
frequentie maandelijks, zie blz. 7
Activiteit op de woensdagochtend:
 Filosofiegroep over rituelen en symbolen, 8 januari,
5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, van 10.00 tot
11.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 4
Activiteiten op de donderdagochtend:
 Koffieochtend, elke donderdagochtend van 10.00 tot
11.30 uur, (voorlopig) in de Nieuwe Kerk, zie blz. 5
Activiteiten op de donderdagmiddag:
 Jam Jam, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20
februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 30
april, 14 mei, 28 mei, 25 juni, om 17.30 uur, inloop
om 16.30 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 8
Activiteiten op de donderdagavond:
 Musical ‘Kijken en Zien’, start 6 februari, van 20.00
tot 22.00 uur, in de Nieuwe Kerk, zie blz. 10
Activiteit op de zaterdag (ochtend+middag):
 Oude kerk Open, vanaf 2 mei elke zaterdag t/m 26
september, van 11.00 tot 15.00 uur, zie blz. 6
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Activiteiten waarvan de datums nog vastgesteld
moeten worden:
 Kindercatechese, zie blz. 7
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