
SAMEN 

 ÉÉN 
AARDE

PROTESTANTSE 
GEMEENTE  
NIEUWERKERK 
A/D IJSSEL  
VORMING &  
TOERUSTING 
2022-2023 



De Bijbel omschrijft deze wereld en de ons 
omringende kosmos als schepping van 
God. De mens is daar een onderdeel van. 
Als in Genesis 1 en in Psalm 8 gezegd 
wordt, dat deze aarde aan de mens wordt 
toevertrouwd, dan is dat niet om naar wil-
lekeur te gebruiken. In onze tijd wordt dui-
delijk dat we hard op weg zijn onze wereld 
te beschadigen en misschien wel onleef-
baar te maken. Ons jaarthema in de ko-
mende periode is ‘Samen één aarde’. 
  
In deze folder vindt u een overzicht van 
wat er in de komende periode gaat gebeu-
ren. In het kerkcafé voeren we gesprekken 
waarin onze betrokkenheid op de aarde op 
allerlei manieren aan de orde komt. Er zijn 
avonden waarop een aspect van ons 
thema centraal staat. We kijken naar ver-
schillende films. Kortom het gaat ons om 
verdieping en bewustwording dat we 
samen één aarde hebben. 
  
Van harte nodigen wij u en jullie uit om 
mee te doen met de verschillende activitei-
ten in onze gemeente. Wanneer u iemand 
weet die misschien wel belangstelling 
heeft voor iets wat er in onze gemeente 
gebeurt, nodig hem of haar uit om mee te 
doen. 
 
Taakgroep Vorming & Toerusting, 
ds. Peter Treep 
 
 
 
Algemene spelregels: 
Momenteel zijn alle activitei-
ten onbeperkt toegankelijk. 
Mocht echter corona weer 
roet in het eten gooien en u 
moet zich aanmelden, dan kan dat via tiny-
url.com/ringvaartkerk of deze QR-code. U 
ziet hier ook hoeveel plaatsen er nog beschik-
baar zijn. Heeft u zelf niet de beschikking over 
een internetverbinding, vraag dan iemand 
anders of bel 0180-399012.  
Kijk op www.ringvaartkerk.nl of reserveren 
noodakelijk is. Heeft u corona-gerelateerde 
klachten, blijf dan thuis. 
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ONTMOETING EN GESPREK  
TIJDENS HET KERKCAFÉ 
Ook dit seizoen kunnen wij elkaar weer ontmoeten tijdens 
het kerkcafé. Op vijf vrijdagavonden is er vanaf 20.30 uur  
– onder het genot van een drankje en een hapje – een aan-
zet voor een gesprek. Na afloop kan er gezellig worden bij-
gepraat… Opgeven is niet nodig. 
Data: 28 oktober, 25 november, 6 januari, 24 februari en  
24 maart   
 
28 oktober – Oorlog en vrede om water of energie? 
In de gemeente Zuidplas vangen we ongeveer 120 vluchte-
lingen uit de Oekraïne op. Zo kwam de oorlog in Europa ons 
dorp binnen. Met verbazing en verbijstering zien we wat er 
gebeurt. Het confronteert ons met onze kwetsbaarheid. In 
1981 en 1983 waren er de grootste demonstraties ooit in 
Nederland tegen de plaatsing van kruisraketten onder de 
leus ‘Geen nieuwe kernwapens in Europa’. Hoe kijken we 
daar nu tegen aan? Wat is er veranderd in de wereld? 
 
25 november – God in de supermarkt 
Een interactieve workshop over jouw rondje 
door de supermarkt. Hoe maak je product-
keuzes en wat betekenen al die symbolen? 
Alfred Slomp – auteur va het boek ‘Super-
waar’ – probeert je op een humoristische 
manier als consument te inspireren om nét 
de volgende stap te zetten in duurzaam 
eten. 
 
6 januari – Nieuwjaarsborrel 
De gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen. We 
doen weer een oproep aan onze thuisbakkers om wat lek-
kers mee te nemen. Wij zorgen voor de drankjes!  
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24 februari – Franciscus’ omgang met de natuur 
Op 24 februari zal de Franciscaner monnik Hans-Peter Bar-
tels in ons café te gast zijn om ons in te wijden in de om-
gang van Franciscus met de natuur. Op welke wijze hij dat 
in zijn eigen omgeving mede vormgeeft, wordt zichtbaar 
in het Stadsklooster San Damiano in ’s-Hertogenbosch. Een 
mooie gelegenheid om met elkaar door te praten over hoe 
wij in onze eigen buurt een bijdrage kunnen leveren aan 
‘Samen één aarde’. 
 
24 maart – Pubquiz 
Wordt het een traditie? Ieder jaar een pubquiz georgani-
seerd door de middengeneratie-groep? Mogelijk met wat 
extra moeilijke vragen rondom duurzaamheid en geloof... 
 
 

GESPREKKEN OVER GELOOF EN 
LEVEN  
Op zondag 6 november – de dankdag voor gewas en ar-
beid–  is er aansluitend aan de viering gelegenheid om 
deel te nemen aan geloofsgesprekken. Ook  de daaropvol-
gende week is nog een avond gepland. De gesprekken 
worden afgesloten met een gezamenlijke lunch, waarbij 
we de vruchten van onze goede aarde kunnen delen. 
Het thema sluit aan bij het jaarthema ‘Samen één aarde’. 
Het is een actueel thema waar wij als bewoners van deze 
aarde – Gods schepping – niet omheen kunnen.   
Hoe worden wij hierop aangesproken, wat zegt de Bijbel 
ons, wat kan onze opdracht zijn? 
Via de zondagsbrief, Over & Weer en de website volgt meer 
informatie over deze gesprekken en het aanmelden. 
Informatie: Eveline Engelberts, 0180-756219,  
eveline.engelberts@gmail.com
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WONEN IN HET  
LAAGSTE DORP VAN NEDERLAND. 
ONTDEK JE EIGEN OMGEVING 
Historische dorpswandeling  
Laat u in deze wandeling verrassen door de geschiedenis 
van het oude dorp. Johan Knoester neemt u mee en vertelt 
interessante details en smeuïge feitjes. De wandeling vindt 
plaats op vrijdag 30 september 2022 en 14 april 2023. We 
starten om 10.30 uur in de Ringvaartkerk bij de koffieoch-
tend. Om 11.00 uur lopen we, gesterkt door koek en zopie, 
richting oude dorp. De wandeling duurt ca. anderhalf uur. 
Informatie: Johan Knoester 0180-315896 of 06-22869409,  
johanknoester1@gmail.com 
 
Bezoek aan de Oudheidkamer 
Nieuwerkerk heeft een historisch museum, de Oudheidka-
mer aan de ’s-Gravenweg 6a. Dit museum wordt in stand 
gehouden door de Historische Vereniging Nieuwerkerk 
aan den IJssel. In de vaste opstelling kunt u van alles bekij-
ken wat te maken heeft met de geschiedenis van wonen 
en werken in Nieuwerkerk. Daarnaast zijn er ook wisselten-
toonstellingen. De Oudheidkamer is elke eerste zaterdag 
van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Daarnaast 
geeft Johan Knoester speciaal voor u op vrijdag 4 novem-
ber en 31 maart 2023 om 10.30 uur een aparte rondleiding 
van ca. anderhalf uur. De toegang is gratis.  
Informatie: Johan Knoester 0180-315896 of 06-22869409,  
johanknoester1@gmail.com 
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Neem op je 
wandeling eens een 
vuilniszak mee en 

vul deze met 
zwerfafval



GESPREKKEN OVER ‘GOED LEVEN’ 
Al een paar jaar is er een gespreksgroep over actuele en ei-
gentijdse onderwerpen op de donderdagmiddag. Allerlei 
zaken die met geloof te maken hebben komen aan de 
orde. Dit jaar willen wij aansluiten bij ons jaarthema 
‘Samen één aarde’. 
De schrijver van de brief aan Timotheüs kende onze pro-
blemen van milieuvervuiling en klimaatverandering niet. 
Wel komen in zijn brief dwaalgeesten voor die het goede 
leven bedreigen. Wij gaan bezig met de vraag: ‘Wat is goed 
leven?’ Wanneer u met ons mee wilt praten en denken, 
dan bent u hartelijk welkom. We komen ongeveer één keer 
per maand bij elkaar.  
Informatie: Ellen Bouwman, Dorrestein 59, tel. 0180-444172. 
 
 

BOEKENMARKT 
Lees duurzaam: schaf een gebruikt boek aan in plaats van een 
nieuw! Elke tweede zaterdag van de maand is er van 10.00-
13.00 uur boekenmarkt in de Ringvaartkerk. Naast boeken 
zijn er ook puzzels, cd’s en lp’s en wat curiosa. Loop ge-
woon binnen en geniet van de sfeer en de gastvrijheid. 
Drink gezellig een kop koffie en maak een praatje met een 
andere bezoeker.  
Data 2022: 8 oktober, 12 november, 10 december en in 
2023: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 
juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september. 
Informatie: Magda Vlaardingerbroek, 0180-314472 
magdavlaardingerbroek@vaarties.nl 
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Ook dit jaar kunt u weer vier 
interessante films bezoeken in onze 
Ringvaartkerk, waaronder nu voor het 
eerst ook bijzondere documentaires. Ze 
zijn zorgvuldig geselecteerd bij het 
jaarthema met de bedoeling een 
interessante en gezellige avond te bieden, 
waarbij er altijd weer stof tot nadenken 
of discussie is. De toegang is gratis voor 
ieder binnen en buiten onze kerkelijke 
gemeente, maar we vragen na afloop een 
vrijwillige bijdrage naar draagkracht 
vanwege de kosten voor het 
vertoningsrecht. De voorstelling begint 
steeds om 20.00 uur met inloop vanaf 
19.30 uur met koffie en thee. Er is dan ook 
gelegenheid om rond te snuffelen en uw 
slag te slaan op de boekenmarkt! Na 
afloop van de filmvertoning kunt u 
napraten onder het genot van een 
drankje. Tip: Noteer de data nu meteen in 
uw agenda!
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VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022,  
20.00 UUR 

HONEYLAND 
In het schitterende berglandschap van Noord-Macedonië 
leeft Hatidze in een eenvoudig, stenen huisje, samen met 
haar zieke moeder. Haar inkomsten zijn afhankelijk van de 
wilde bijen die ze met zorg volgens oude tradities teelt. Haar 
motto luidt: ‘Neem de helft van de honing en laat de andere 
helft voor de bijen’. Zo draagt ze er zorg voor dat de aarde 
niet wordt uitgeput. Maar op een dag arriveert een rumoe-
rige familie met een oude caravan, zeven onhandelbare kin-
deren en een kudde koeien… Filmmakers Tamara Kotevska 
en Ljubomir filmden drie jaar ter plaatse en maakten een vi-
sueel poëtische documentaire over bedreigde tradities en 
het broze evenwicht tussen mens en natuur. 
  
VRIJDAG 13 JANUARI 2022,  
20.00 UUR  

DOWNSIZING  
Stel dat het mogelijk is om mensen te verkleinen tot circa 
13 centimeter. Zou de aarde er beter van worden, omdat 
we meteen ook onze ecologische voetafdruk verkleinen en 
het vraagstuk van de overbevolking oplossen? In deze 
speelfilm van Alexander Payne zien de hoofdpersonen Paul 
en Audrey hun kans schoon als het een Noorse professor 
lukt dit voor elkaar te krijgen. Ze beseffen dat ze minder 
nodig hebben om van te leven en met de beschikbare 
middelen kunnen ze hun dromen waar maken in een van 
de gemeenschappen die worden gebouwd voor kleine 
mensen. Of zit er aan elk droomleven toch ook een keer-
zijde? Een humorvolle film die speelt met ons jaarthema 



en tegelijkertijd de noodzaak tot verduurzaming op de 
kaart zet. 
 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023,  
20.00 UUR  

THE BIGGEST LITTLE 
FARM 
In 2011 beginnen John en Molly Chester aan een poging 
hun droom voor een volledig duurzame boerderij te reali-
seren. Ze verlaten de hectiek van Los Angeles en starten 
zonder geld en met minimale landbouwkennis een boer-
derij op een moeilijk en droog terrein in Californië. Hun 
strubbelingen en uitdagingen zijn door John zelf gefilmd 
over een periode van zeven jaar. Mogelijk is zijn documen-
taire een inspiratiebron voor velen in een tijd waarin boe-
ren nieuwe wegen moeten vinden in een duurzame 
samenleving. Een recensie zegt over de film: ‘Het resultaat 
is een uiterst inspirerende en ontroerende reflectie op 
landbouw, natuur en het welzijn van de gehele planeet.’  
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VRIJDAG 10 MAART 2023,  
20.00 UUR  

SILENCE OF THE TIDES 
 
Nederland kent diverse kwetsbare natuurgebieden. Regis-
seur Pieter-Rim de Kroon is duidelijk verliefd op de Wad-
denzee en heeft cameraman Dick Harrewijn ingeschakeld, 
die we kennen van de populaire documentaire ‘De Nieuwe 
Wildernis’ over de Oostvaardersplassen. De documentaire 
‘Silence of the tides’ is een aaneenschakeling van taferelen, 
beelden over verschillende aspecten en gebeurtenissen in 
het gebied dat zich uitstrekt van Den Helder tot het Deense 
Esbjerg. Reken niet op al te veel woorden, het zijn de beel-
den die je met de muziek moet ondergaan en een medita-
tieve sfeer oproepen. Tegelijkertijd is het een oproep om 
zorgvuldig om te gaan met de schoonheid die we in dit ge-
bied nog ontmoeten! 
 

10



SCHUD HET STOF NOGMAALS AF 
Afgelopen seizoen hebben we kunnen genieten van een 
Leerhuis over het bijbelboek Marcus. De deelnemers waren 
erg enthousiast en vroegen om meer! En dat gaat gebeu-
ren… 
De bijbel, het geloofsboek van de christenen, is voor 90% 
van Joodse oorsprong. Enkele brieven in de Apostolische 
Geschriften daargelaten, zijn de bijbelboeken vanuit 
Joodse optiek geschreven.  
We lezen de bijbel met christelijke ogen en daarmee laten 
we veel mooie en bijzondere teksten soms te weinig uit de 
verf komen. 
In een nieuw Leerhuis van vier avonden willen we twee be-
langrijke tekstgedeelten door een Joodse bril bestuderen. 
De eerste twee avonden over de Tien Woorden (Aseret Ha-
divrot), op de beide avonden daarna over de Bergrede. Het 
doel is om ánders te lezen dan we gewend zijn – omdat 
ons dat geleerd is. En dan is het goed om zo nu en dan op-
nieuw het stof van die oude teksten af te schudden. 
Ringvaartkerk, woensdag 16 en 30 november, 18 januari en  
1 februari, 20.00 uur. Opgave: taakgroepvt@ringvaartkerk.nl.  
 
 

IN 2023 EEN ZWO-PROJECT OVER 
DUURZAAMHEID 
Het huidige project van de ZWO in Libanon loopt tot eind 
van dit jaar. Volgend jaar is het de bedoeling dat het 
nieuwe project aansluit bij het jaarthema ‘Samen één 
aarde’. U hoort hier later meer over van de diaconie. 
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Laat zien dat ‘groen’ ertoe doet 
Onder dit motto is een groot aantal kerken 
actief binnen het netwerk van Groene Kerken 
(gesteund door o.a. Kerk in Actie). Zij 
beseffen dat geloof en verduurzaming alles te 

maken hebben met de opdracht voor het beheer van Gods 
schepping. Bij de bouw van de Ringvaartkerk hebben we 
rekening gehouden met duurzaamheid en ook hebben we 
zonnepanelen geplaatst. Maar er is meer waar we ons als 
geloofsgemeenschap voor kunnen inzetten. Het zou mooi 
zijn als we na dit jaar de stap durven te nemen om ons aan 
te sluiten bij dit netwerk. Aansluiting betekent niet dat je 
alles op orde hebt, maar dat je op weg gaat naar een eerlijke 
en toekomstbestendige samenleving. Kunnen we aan het 
eind van het seizoen het bordje ‘Groene kerk’ op ons gebouw 
bevestigen? Niet zozeer als een keurmerk, maar als een 
intentieverklaring! Informatie: www.groenekerken.nl



EXCURSIE ’S-HERTOGENBOSCH:  
KATHEDRAAL EN STADSKLOOSTER 
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 
 
Zaterdag 15 oktober vertrekken we al vroeg per trein naar 
’s-Hertogenbosch. We bezoeken de kathedraal, die uniek is 
vanwege de vele luchtbogen met beeldhouwwerken. Wie 
kent niet de ‘erwtenman’ en de bij de laatste renovatie toe-
gevoegde ‘engel met smartphone’? De kerk is toegewijd 
aan St. Jan en binnen bevindt zich het beroemde beeld 
van de Soete Lieve Vrouwe van Den Bosch.   
 
Om 12 uur verzamelen we ons in het Stadsklooster San Da-
miano. In dit klooster maken we het middaggebed mee en 
nuttigen daarna een lunch in buffetvorm. ’s-Middags ver-
telt Hans-Peter Bartels over zijn leven als franciscaan en be-
zoeken we de kloostertuin, een verademing midden in de 

stad.  
Het stadsklooster San Damiano herbergt drie 

groepen: mannelijke religieuzen (francisca-
nen en kapucijnen), vrouwelijke religieu-
zen (clarissen) en leken (mannen en 
vrouwen). De drie groepen proberen te 
leven in de geest van Franciscus van As-

sisi, ‘il poverello’ (de kleine arme man). Van 
deze Franciscus wordt gezegd, dat hij com-

municeerde met vogels en vissen. Niet voor 
niets is zijn sterfdag – 4 oktober – geworden tot 

dierendag. In het stadsklooster proberen de bewoners een 
balans te vinden tussen bidden en werken, het vita mixta.  
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Aan het einde van de middag keren we terug naar huis of 
kunnen wie dat willen gaan eten in de stad.  
De kosten voor de middag in het stadsklooster: lezing, be-
zoek tuin, lunch, koffie en thee zijn – afhankelijk van het 
aantal deelnemers (maximaal 20 personen) – ca. €12,50 
p.p. Niet inbegrepen: vervoer, koffie ’s-morgens en eventu-
eel diner. 
 
Zin om mee te gaan? Aanmelden vóór 3 oktober 2022 via 
taakgroepvt@ringvaartkerk.nl o.v.v. ‘excursie’ 
Informatie: Ad Uijtdewilligen, 0180 316871,  
aduijtdewilligen@gmail.com. 
Meer informatie over het stadsklooster:  
https://www.stadskloostersandamiano.nl/  
 
 

#DURFTETUINIEREN 
De volkstuin van Ruud Vaarties is een paradijs aan de rand 
van het Hitlandbos. Niet alleen door de mooie bloemen en 
planten, ook door de onbespoten groente en fruit. Een 
groep enthousiaste mensen komt regelmatig (vooral als 
het mooi weer is) bij elkaar om samen met Ruud de tuin te 
onderhouden. Naast groente, fruit en bloemen in de volle 

grond wordt er ook e.e.a. geteeld in de kas. 
Naast werken is koffiedrinken erg be-

langrijk, evenals het mee-opeten 
van de oogst. Wil je ook meehel-

pen? Neem dan contact op met 
Ruud Vaarties, 0180-314472. 
 
 

Gratis zaad  
voor wilde bloemen 

tijdens kerkcafé! 
Om een extra 

stoeptegel uit uw 
tuin te halen!
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GESPREKSGROEP JONGEREN 12-14 
JAAR, 15-17 JAAR EN 18+ 
Alle jongeren vanaf 12 jaar worden uitgenodigd om mee 
te doen aan een ‘Jongerengespreksgroep’.  
We komen bij elkaar in de Ringvaartkerk om te praten en 
na te denken over wat geloof in onze tijd kan betekenen.  
Er zijn 3 groepen: groep A voor de jongeren van 12-14 jaar, 
groep B voor de jongeren van 15-17 jaar en een 18+groep.  

Voor groep A en B zijn de volgende data gepland: 28-9, •
5-10 en 12-10 voor de eerste serie en 1-2, 8-2 en 15-2 
voor de tweede serie.  
Groep A van 19-20 uur, groep B van 20:15-21:15 uur.  •
De 18+groep komt ongeveer 1x per maand bij elkaar, •
van 20-21:15 uur. De eerste keer is op 12-9, verdere data 
worden nog gepland.  

De avonden worden geleid door de jeugdouderlingen 
Anita van IJsseldijk en Angela Elfrink, en Maarten Visser. 
Neem voor meer informatie contact op met Angela Elfrink, 
fam.elfrink@casema.nl, 06-14987453.  
 
 

DE STILTETUIN IN ZEVENHUIZEN 
Achter de Ontmoetingskerk in Zevenhuizen (Dorpsstraat 
106) ligt de stiltetuin. Twaalf jaar geleden zijn enkele ge-
meenteleden begonnen en nu is de tuin tot volle wasdom 
gekomen. De tuin is verdeeld in een aantal vakken met de 
liturgische kleuren van het kerkelijk jaar. Kleuren spelen 
een belangrijke rol in de kerkelijke traditie en hebben sym-
bolische betekenis. 
Iedereen is welkom om rond te lopen in de stiltetuin of er-
gens te gaan zitten en te genieten van alles wat groeit en 
bloeit. Van maart-oktober wordt er eens in de 14 dagen ge-
werkt in de tuin. Iedereen mag meedoen!  
Informatie: Annelies Hoos, tel. 0180-631311 
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Een paradijs 
een tuin om in te 

dromen 
tot rust te komen 

en te luisteren naar  
bronnen van leven. 

Gelukkig zijn, 
verdriet verwerken 

in alle beslotenheid. 



IEDEREEN IS  
WELKOM BIJ ALPHA 

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. 
Alpha is een introductie in het christelijk geloof. In Neder-
land hebben ruim 325.000 mensen een Alpha-groep ge-
volgd, wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% van de 
Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een positieve impact op 
hun geloof en leven had.  
 
Op 21 september starten wij met een Alpha-groep in de 
Ringvaartkerk. Iedereen is daar welkom. Dus heb je nog 
nooit een Alpha gevolgd? Dit is je kans! Een avond begint 
om 19.00 uur, met een gezellige maaltijd. Daarna is er een 
inspirerende inleiding waar je over doorpraat met andere 
deelnemers. Kom gerust de eerste avond eens kijken of het 
wat voor je is.  
De overige avonden zijn: 28 september, 5, 12, 19 en 26 ok-
tober, 2, 4-5 (heel weekend!), 9, 16, 23 en 30 november en 
2 december (afsluitavond) 
 
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onder-
zoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. 
Er is ruimte voor al je vragen.  
 
Kijk voor informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op 
www.alpha-cursus.nl of neem contact op met Rien van Beu-
zekom, alphanieuwerkerkadijssel@gmail.com, 0180-314258.
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Enthousiast voor een van onze  
activiteiten? Opgeven is vaak niet 

nodig; kom gewoon langs en voel je 
welkom. Is opgave noodzakelijk,  

scan dan de QR‐code of mail naar  
taakgroepvt@ringvaartkerk.nl.  

Bellen kan ook: 0180‐399012. 

Protestantse Gemeente 
Nieuwerkerk a/d IJssel 

 
 

Kijk voor het meest actuele nieuws op: 

www.ringvaartkerk.nl 
www.geloofinnieuwerkerk.nu

Ringvaartkerk  
Ringvaartlaan 16 

Nieuwerkerk a/d IJssel 


