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       ZIN IN ONTMOETING 
                 Programma 1e helft 2022  
              Protestantse gemeente IJsselstein - Ontmoetingskerk 

 
 

.  
 

 

 

 

Agenda 

13 februari: De kunst van Leontien 
20 februari:  Zin in Film 
28 februari: Start Samen lezen op weg naar Pasen 
6 maart: Iedereen is nu donor!? 
9 maart: Start ‘Bidden in de nacht’ 
20 maart: Het geheim van Maria 
24 maart: Start Gespreksgroep over Herkerken 
30 maart:  Zin in Film 
6 april:  Liturgisch bloemschikken 
Na Pasen: Start Pelgrimstocht naar Taizé 
19 april:  Bloesemwandeling 
14 mei:   Fietstocht naar het Castellum 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Scriptio Divina  
 
Online via Zoom laten we een Bijbelgedeelte op ons 

inwerken. 

Wanneer: 

Ma ochtend: 7 feb, 7 maart – 9:30-11:30 uur 

Wo avond: 2 feb, 2 maart – 19:30-21:30 uur 

Begeleiding: Marion Korenromp 

Aanmelding: vorming@3eenheidparochie.nl 

 

Een kijkje in de kunstkeuken  

van Leontien 
 

 
Leontien Kurpershoek, gemeentelid van onze kerk, 
heeft in 2004 een kunstproject geleid waarvan het 
uiteindelijke resultaat aan de wanden hangt van onze 
Ontmoetingskerk. Ze is zowel docent kunstzinnige 
vorming als beeldend kunstenaar. Regelmatig 
exposeert ze haar beeldend werk in de regio en ze is 
zichtbaar met haar beeldende projecten door 
deelname aan culturele manifestaties in IJsselstein. 

 
 
 
 

 
Leontien neemt ons mee in haar werk- en denkproces. 
We kijken naar de werken in de kerk en via een 
presentatie ook naar recent autonoom werk. 
Hoog tijd, om in ons programma van Zin in Ontmoeting 
meer van haar te horen en te zien! 

Wanneer: Zondagmiddag 13 februari 2022 van 14.30 
uur tot 16.00 uur  

Kosten: Vrijwillige bijdrage 

Aanmelding via zin@pgij.nl of bij Marijke van den 

Berg tel.030-6884113 

Zin in Film 
 

Sorry We Missed You 
 
Als je graag online 

winkelt moet je 

deze film zien! 

Trouw: “Een van de beste, 
meest urgente en aan-
grijpendste films van 2019”. 
 

Leiding: Mw. Nel Rijneveld-

Schep 

Wanneer: Zo 20 februari, 14:30 

uur in de kerkzaal 

Aanmelden: via zin@pgij.nl of bij Marijke van den 
Berg, 030-6884113.  
Kosten: € 3,50 pp. 

Samen de Bijbel lezen – Op weg 

naar het feest 
 
Elke maandagavond op weg naar 
Pasen en Pinksteren komen we bij 
elkaar rond het licht van Christus. We 
lezen een of twee passages uit de 
Bijbel ter voorbereiding en bezinning 

op het aanstaande feest. We spreken erover, recht uit 
het hoofd; uit het hart. En allerlei opmerkingen en 
vragen komen langs.  
Je bent welkom, ook al kom je maar één keer. Van 
tevoren opgeven is niet nodig.  

We houden de moed erin en plannen, samen met de RK-parochie, een aantal 

activiteiten die de onderlinge gemeenschap kunnen bevorderen. We weten natuurlijk 

ook nog niet of alles door kan gaan. Maar als je je aanmeldt krijg je ook persoonlijk 

bericht als er iets wijzigt. 
 

S.V.P. Deelname tot drie dagen van tevoren aanmelden. 

about:blank
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Wanneer: steeds van 19:00-20:00 uur  
Op weg naar Pasen: Ma 28 feb, 7, 14, 21, 28 mrt, 4 
april.  
Op weg naar Pinksteren: Di 19 apr, Ma 25 apr, 2, 9, 
16, 23 en 30 mei.  
Waar: Ontmoetingskerk 
Contactpersoon: ds. Peter van der Schans 

Iedereen is nu donor!? 
 

In juli 2020 kwam de nieuwe Donorwet van kracht. 
Vanaf dat moment kan iedereen boven de 18 invullen 
of hij/zij bij overlijden: 
- wel donor wil zijn, 
- geen donor wil zijn, of 
- dat de familie dat mag bepalen. 

 
Tien miljoen mensen zijn 
inmiddels geregistreerd, 
hetzij actief danwel 
passief. Als je nog geen 
actie hebt ondernomen 
(passief) sta je nu dus 
geregistreerd als donor 
(zie donorregister.nl). 
Heb jij actie ondernomen? 
Was het een heldere 
keuze? En als je niet bewust gekozen hebt: wat is dan 
de reden? Heb je vragen over wat er gebeurt bij een 
transplantatie? Weet je wat je ouders willen? 

 
Samen met de RK-Parochie organiseren wij een 
middag rondom deze donorwet. In het eerste deel zal 
Klaas Elling, namens de Nederlandse Transplantatie 
Stichting ons uitleggen wat deze wet inhoudt en hoe 
een donatie in zijn werk gaat. Hij spreekt uit ervaring. 
In het tweede deel zal Antoine de Haan, geestelijk 
verzorger in het St. Antoniusziekenhuis, ons helpen in 
gesprek te komen over dit thema. Want welke keuze je 
ook maakt, het is fijn als je nabestaanden ervan weten. 
Maar hoe begin je zo’n gesprek?  En is ons geloof van 
belang bij deze keuze?  

 
Wanneer: Zondagmiddag 6 maart 14:30 uur 

Waar: Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, 3402BG 
IJsselstein. 

Contactpersoon: Kees de Jong (06-82855696). 

Aanmelden: via  zin@pgij.nl 
Kosten: vrijwillige bijdrage.   
 
 

Bidden in de nacht 
 

In vijf bijeenkomsten nemen we het boek ‘Bidden in de 

nacht’ van Tish Warren als uitgangs-punt voor ons 

gesprek over ‘de nacht’.  In heel gewone taal schrijft ze 

over menselijke kwetsbaarheid, lijden en Gods 

schijnbare afwezigheid. Ze doet dat aan de hand van 

het kerkelijk nachtgebed, de completen. Wij lezen het 

boek op weg naar die ene 

bijzondere nacht, de Paasnacht, 

waarin ons beloofd wordt dat 

dood transformeert in leven, het 

licht het duister overwint.  Het 

lezen van het boek op weg naar 

Pasen kan ons weer grond onder 

de voeten geven in tijden van 

verlies en twijfel. De auteur 

spreekt uit eigen ervaring. 

Aan het eind van ieder gesprek 
bidden we de completen, om zelf ook de rust en de 
kracht van dit gebed te ervaren. 
 

Begeleiding: Marion Korenromp 
 

Waar: Emmauskerk, Nieuwegein 

Wanneer: Wo 9, 16, 23, 30 maart en 6 april 2022, van 
19.30-21.00 uur  
Kosten: Het boek kost €20, zelf aan te schaffen, ISBN  
9789051946017. 
Aanmelding: via vorming@3eenheidparochie.nl 

 
 

Er schuilt een geheim in Maria 
 

In de meeste protestantse kerken krijgt Maria meestal 
alleen aandacht in de adventsperiode, waarin we de 
geboorte van Jezus verwachten. Want: Maria is 
‘katholiek’ en ze wordt in het ‘volksgeloof’ té veel 
vereerd. 
En toch vinden steeds meer mensen steun bij haar. 
Misschien alleen om een kaarsje bij aan te steken in 
een kerk (in het buitenland, tijdens je vakantie). Of 
thuis, bij een mooie afbeelding. Want wat is ze vaak 
verbeeld, niet alleen met haar kindje Jezus op schoot, 
maar ook op dat moment dat ze bezoek krijgt van de 
engel. 
Maria – ooit een gewoon Joods meisje – kreeg van 
Gabriël een bijzondere boodschap. Heeft die 
ontmoeting óns ook iets te vertellen?  
We willen Maria graag de ruimte geven door middel 
van woorden, afbeeldingen en muziek. 
 
Wanneer: Zondag 20 maart om 14:30-16:30 uur 

Waar: Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, IJsselstein 

Presentatie: ds. Rianda van der Zouwen – van 
Haaften 

Aanmelden: via zin@pgij.nl of bij Jeanet Blaakmeer, 
030-688 8708. 

Kosten: € 5 pp. 

about:blank
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Herkerken 
 
Aan de hand van het boekje 
Herkerken (van Meijer en 
Wieringa) willen we nadenken 
over hoe het verder moet met 
de kerk na de coronapandemie. 
Een urgent onderwerp. 
Uit het boek: 
 
“Wij hebben dit boek 
geschreven, omdat we ervan 
overtuigd zijn dat kerken al 
jaren in een kanteling functioneren. En dat deze tijd 
van corona de laatste zet was, waardoor dat opeens 
zo hard gaat.”  
En: “We hopen dat je na de volgende zin niet stopt met 
lezen, maar denk eens na over de vraag: is het een 
idee om als kerk het komende jaar met 90% van de 
dingen te stoppen? Dingen bewust stil te leggen?” 

Wanneer: Do 24 maart, 7 en 21 april, 19:30 uur 

Leiding: Aris Jan van Ek 

Kosten: het boek kost €17 (e-book: €12) te bestellen 

bv. via de lokale boekhandel Logica in de 

Benschopperstraat (ISBN 978 90 5560 577 4). 

Aanmelden: via zin@pgij.nl of bij Kees de Jong (06-

82855696). 

Zin in Film 
 

Minari 

Een Koreaans gezin besluit het stads- 
leven in te ruilen voor het landelijke 
Arkansas om daar de ‘American 
dream’ waar te maken. Jacob hoopt 
dat een boerderij zijn gezin aan een 
beter leven zal helpen, maar de 
nieuwe omgeving brengt flink wat 
uitdagingen met zich mee. 
 

Financieel gaat het ze niet voor de wind en de 
hartafwijking van hun zoon David, houdt de familie 
constant op hun hoede. Toch proberen ze samen een 
weg te vinden in het boerenleven. Maar als 
grootmoeder onverwachts bij ze intrekt, wordt het 
gezin pas echt op de proef gesteld. 

 
Trouw: “Meesterlijk is Chungs gevoel voor het 
tragische en het komische, al ontbreekt ook de lyriek 

niet.” . 
 
Leiding: Mw. Nel Rijneveld-Schep 
Wanneer: Wo 30 maart, 19:30 uur in de kerkzaal 
Aanmelden: via zin@pgij.nl of bij Marijke van den 
Berg, 030-688 4113.  
Kosten: € 3,50 pp. 

 

Liturgisch bloemschikken 
 
Christa van Egdom laat ons 
kennis maken met liturgisch 
(bloem)schikken. In de 40-
dagentijd kunnen we prachtige 
‘kunst’werken met thema zien in 
onze kerk. We krijgen te horen en 
te zien waarom dat op deze 
manier wordt gedaan.  
Ook kunnen we zelf meewerken.  
Van harte aanbevolen. 
 
Wanneer: Wo 6 april, 19:30-
21:30 uur in de Ontmoetingskerk. 
 
 
 

Op pelgrimstocht naar Taizé 

 
Samen met de RK-parochie willen 
we weer een fysieke uitdaging 
aangaan in combinatie met 
aandacht voor bezinning over de 
tijd tussen Pasen en Pinksteren. 
 
Het reisdoel is Taizé, aan de route 
ernaar toe wordt nog gewerkt, als 

ook aan de methode hoe deze route virtueel te 
lopen/fietsen. 
 
T.z.t. meer informatie hierover in kerk- en nieuwsblad. 

 

 

Bloesemtocht 
 
Dinsdag 19 april wandelen 
we langs de in bloesem 
staande fruitbomen in 
IJsselstein. De wandeling 
voert door (een deel van) de 
stad die de grootste openbare 
fruitcollectie van Europa 
binnen zijn grenzen heeft (zo’n 
2000 fruitbomen met een 
collectie van bijna 800 
verschillende appel- en 200 
verschillende perenrassen). 
 
Start van de wandeling is in 
het gemeentehuis bij het 
fruitkunstwerk van Karen 
Bruinsma, kunstenares te IJsselstein. 
 

Aanvang: 14.00 uur. 
 

Aanmelden: via zin@pgij.nl  of bij Marijke van den 
Berg – 030-6884113 of Joke Theil  030-6884925. 
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Fietstocht met picknick 

 

Zaterdag 14 mei organiseren 
we een fietstocht naar Hoge 
Woerd, Castellum, Leidsche 
Rijn. 
Een moderne interpretatie 
van een Romeins fort. 
Hier is een museum, 
podium, stadsboerderij en 
een café. 
 
Afstand ca. 25 km. 
 
We zorgen onderweg voor een picknick/lunch. 
 
Start: 10:00 uur bij de Ontmoetingskerk 
Aanmelden: uiterlijk 11 mei via zin@pgij.nl  of bij Dick 
de Ruiter 06-19960248 
Kosten: € 10 pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ontmoetingskerk 
Andorrastraat 2 

3402 BG IJsselstein 
 
 

Team Zin in Ontmoeting: 
 
Dick de Ruiter 
Jeanet Blaakmeer 
Marijke van den Berg 
Joke Theil 
Kees de Jong 
 
E.: zin@pgij.nl 
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