
 

Activiteiten voor het winterseizoen 2022-2023 van de 

Wijkgemeente Immanuël, Driebergen 
 

GEEF U VANDAAG NOG OP ALS U WILT MEEFIETSEN OP 24 SEPTEMBER. 
Dat kan bij Monica Walst, 06-5112 0151, walstmo@gmail.com  maar u kunt haar natuurlijk ook 
nu opzoeken! 
Voor het nieuwe winterseizoen staat een mooi aantal activiteiten gepland. U vindt hierbij het 
overzicht, eerst gerangschikt op thema en daarna op datum. Maar sommige activiteiten vragen ook 
nog om een korte toelichting. Of om u van tevoren aan te melden. Die gegevens staan bij het 
overzicht op datum. De toelichtingen per activiteitsoort vindt u hieronder: 
 
Open Tafels 

Het jaarthema van de landelijke kerk is ‘Aan tafel’. Wij willen dit praktisch vormgeven door 
gemeenteleden uit te nodigen om hun huis open te zetten voor een maaltijd met andere 
gemeenteleden. Dit jaar 5x. Voor wie liever wil mee-eten, of gewoon eens wil aanschuiven zonder te 
hoeven koken,  en graag kennis maakt met anderen krijgt hier de kans! Opgeven vooraf noodzakelijk! 
Data: 7 oktober, 16 december, en in 2023: 3 februari, 14 april en 17 juni 
 
Filmavonden 

Gezamenlijk een goede film bekijken en na afloop met elkaar doorpraten: dat kan ook dit jaar weer. 
Henk Reinders heeft mooie films uitgezocht, die ook daadwerkelijk een boodschap of diepere laag 
hebben die we samen kunnen ontdekken. De eerste avond met medewerking van regisseur Jaap van 
Heusden. Steeds om 19.30 uur in het Hoge Licht. 
Data: 14 oktober 2022 en 13 januari en 24 maart 2023 
 
Fietstochten 

Er staan een paar fietstochten op het programma. Een leuke manier om onderweg eens al peddelend 
door te praten met iemand die je nog niet kent, nieuwe routes uitproberen, je laten verrassen door 
natuur of juist te genieten en tot rust te komen! Opgeven noodzakelijk! 
Data: 24 september(Fiets-puzzeltocht), 19 november 2022 en 25 maart 2023 
 
Themawandelingen 

Loop mee door onze prachtige omgeving en geniet van de wisseling van de seizoenen. Een deel van 
elke wandeling lopen we in stilte, twee aan twee, en denken na over een bepaald thema. Halverwege 
zoeken we een plek om met elkaar koffie of thee te drinken en op de terugweg praten we met elkaar 
door over het thema, en hoe we er zelf mee omgaan. Graag van tevoren opgeven! 
Data: 22 oktober, 3 december en in 2023: 11 februari, 22 april en 9 juni om 13.30 uur 
 
Daarnaast ook de kerstwandeling op 24 december. Gegevens hierover worden later bekendgemaakt. 
 



Boekbespreking 

Op 3 avonden in november leidt Henk Reinders de bespreking van een boek van Edith Eger: Het 
Geschenk. Na de inleiding door Henk kunnen we met elkaar doorpraten over de betekenis van de 
inhoud voor ons eigen leven. Voor deelname graag aanmelden bij Henk Reinders. 
Data: 2, 16 en 30 november 2022 
 
Psalmenproject 

Voor veel mensen spelen de Psalmen al een leven lang mee. Alle aspecten van het leven komen in de 
Psalmen naar voren: vreugde en rouw, angst en doodsnood en hoop, vertrouwen en wanhoop, 
verlies en verrassing, geschiedenis en toekomst, eenzaamheid en vriendschap, oorlog en vrede. In 
het Psalmenproject komt veel aan de orde – en ds. Roel Bosch heeft ons al een voorproefje gegeven. 
We gaan de Psalmen vanuit allerlei invalshoeken bezien , bespreken, verwerken. Hier komen de 
plannen – en we hopen dat u er volop aan meedoet! 
Data:  

• 23 februari: Psalmen-zangavond over de door ons allen samengestelde Psalmen – top 10. 
Half januari krijgt u hier meer over te horen. Leiding: Henk Reinders. Begeleiding: Wouter 
Harbers 

• 9 maart: Studie-avond over de Psalmen, onder leiding van ds. Roel Bosch in het Hoge Licht 
• 17 maart: Psalmenworkshop onder leiding van Nynke Dijkstra in het Hoge Licht 
• 28 maart: Psalmen in expressie, verwerken met krijt o.l.v. Els Kruidenier. 1: Hoe doe je dat? 

Start om 19.30 in het Hoge Licht. Opgave bij Els: +31 653205693, els.kruidenier@gmail.com  
• 11 april: Psalmen in expressie – tweede avond. Serieus aan de slag. 19.30 Hoge Licht 
• 18 april: Psalmen in expressie – afronding. Serieus aan de slag. 19.30 Hoge Licht 

  
Diversen 

• 12 oktober: Theatervoorstelling, samen met de Catharijne-gemeente georganiseerd, door 
trio De Wilde Eend. De indrukwekkende muziek/vertelvoorstelling “De Poppenspeler van 
Warschau”. Deze avond begint bijtijds, zodat ook jongeren hier naartoe kunnen – ook voor 
hen wordt het een mooie avond!!! 

• 9 november: Een avond over duurzaam leven en wat dit te maken heeft met christen-zijn. 
Paul Schenderling van A Rocha zal deze avond leiden. 

• Eind november (datum staat nog niet helemaal vast): Bezoek aan Open Doors. Deze grote 
organisatie begon met één man, die door God geroepen werd. Nu is het een wereldwijde 
organisatie die onder andere jaarlijks het bekende overzicht van landen met de zwaarste 
vervolging van christenen samenstelt en verspreidt en daadwerkelijk helpt waar mogelijk. 
We krijgen koffie in het nieuwe bezoekerscentrum en leren meer over het werk en de 
historie in het museum. De eventuele verdere invulling van de dag staat nog niet vast. 

 

Speciaal voor ouderen: 
- uitje naar Open Doors eind november 
- adventsviering op 6 (?) december 
- De poppenspeler van Warschau?12 oktober 
- Na-Pasen-viering voor ouderen door Henk Reinders – welke datum? 
 
Jongeren: 
- Theatervoorstelling De Poppenspeler van Warschau 12 oktober 
- 10 december: Jacobsladder met Willem Zijlstra 
- Jongeren-uitje: Joods Kindermuseum? 



 
September 2022 

18: Startzondag op Het Grote Bos, aanvang 10.00 uur. Na afloop koffie met gebak, lunch en 
spelactiviteiten voor de kinderen. Iedereen van harte welkom! 

24: Fiets-puzzeltocht. Start: 10.30 uur. De tocht is 30 km maar kan worden ingekort tot ca. 20 
km. Opgave uiterlijk 18 september bij Monica Walst: 06-4112 0151, walstmo@gmail.com 

 
Oktober 2022 
 
7 Open tafels. Elke keer ontmoet je anderen of eet je op een ander adres.Geef je op, en laat 

weten of je zelf mensen wilt ontvangen, zo ja hoeveel personen. Maar ook als je mee wilt 
eten: geef je op en laat weten of je een dieet hebt. Opgave bij: 
Jenny van Voornveld: +316 22835197 jvvoornveld60@hotmail.com of bij  
Joke van Heusden: 06-42428165, jokevanheusden54@gmail.com  

12 Theatervoorstelling door trio De Wilde Eend in het Hoge Licht: Muziek-vertelverhaal voor 
jong en oud: De Poppenspeler van Warschau. Aanvang 19.30 uur.  

14 Filmavond op vrijdag 1: De Nieuwe Wereld in Het Hoge Licht, en doorpraten met de regisseur 
Jaap van Heusden. Actrice Bianca Krijgsman ontving voor haar rol in deze film een Emmy 
Award. 19.30 uur in het Hoge Licht. 

22 Themawandeling over gebed en Stille tijd. Aanvang 13.30 uur. Opgave bij Joke van Heusden. 
 
November 2022 
 
2 Eerste van drie avonden over het boek Het Geschenk van Edith Eger, door Henk Reinders. 

Aanvang 19.30 uur. Plaats: het Hoge Licht. Van tevoren aanmelden bij Henk. 
9 Informatie-avond over christen-zijn en duurzaamheid. Leiding: Paul Schenderling (A Rocha) 
 Aanvang: 19.30 uur, Het Hoge Licht 
11 Filmavond op vrijdag – deze keer zien we de film ‘Women at War’ een IJslandse film over een 

vrouw die vecht voor een beter klimaat (drama én humor). onder leiding van Henk 
Reinders.  Aanvang 19.30 uur, Het Hoge Licht. 

16 Tweede van drie avonden over Het Geschenk. Zie 2 november. 
19 Fietstocht onder leiding van Jenny van Voornveld. Tijd en startplaats worden later bekend 

gemaakt. 
25? Bezoek aan Open Doors in Ermelo, ontvangst met koffie/thee en rondleiding door het nieuwe 

bezoekerscentrum + Open Doors-museum. Verder programma is in voorbereiding. Meer 
gegevens worden later bekend gemaakt. 

30 Derde en laatste avond over Het Geschenk. Zie 2 november 
 
December 2022 
 
3 Themawandeling Advent. Aanvang 13.30 uur. Opgave bij Joke van Heusden 
6 Adventsviering ouderen. Opgave bij Jenny van Voornveld 
10 Tienergroep: Jacobsladder, kunstwerk met de jongeren door kunstenaar Willem Zijlstra. 
16 Open tafels: zie 7 oktober. 
24 Kerstwandeling. Gegevens worden later bekendgemaakt. 
 
Januari 2023 
 
13 Filmavond op vrijdag onder leiding van Henk Reinders. Aanvang 19.30 uur, Het Hoge Licht. 
15 Voorbereiding Psalmenproject: Psalmen top 10-inventarisatie begint. Laatste inleverdag: 5-2 
 



Februari 2023 
 
3 Open tafels – zie 7 oktober 
11 Themawandeling: Psalmen. Aanvang 13.30 uur. Opgave bij Joke van Heusden 
23? Psalmen-top-10  zangavond o.l.v. Henk Reinders, m.m.v. Wouter Harbers 
 
Maart 2023 
 
9 Studie-avond over de Psalmen, onder leiding van ds. Roel Bosch in het Hoge Licht 
17 Psalmenworkshop onder leiding van Nynke Dijkstra in het Hoge Licht 
24 Filmavond op vrijdag o.l.v. Henk Reinders. Aanvang 19.30 uur, in het Hoge Licht 
25 Fietstocht, georganiseerd door Jenny van Voornveld. Tijd en plaats van vertrek  worden later 

bekendgemaakt. Aanmelden bij Jenny 
28 Psalmen in expressie, verwerken met krijt o.l.v. Els Kruidenier. 1: Hoe doe je dat? Start om 

19.30 in het Hoge Licht. Opgave bij Els: +31 653205693, els.kruidenier@gmail.com  
 
April 2023 
 

  
11 Psalmen in expressie – tweede avond. Serieus aan de slag. 19.30 Hoge Licht 
14 Open tafels. Zie 7 oktober 
18 Psalmen in expressie – afronding. Serieus aan de slag. 19.30 Hoge Licht 
? Na-Pasen-viering voor ouderen door Henk Reinders. 
22 Themawandeling: Natuur. Start om 13.30 uur. Opgave bij Joke van Heusden 
 
Mei 2023 
 
??? 
 
Juni 2023 
 
9 Themawandeling over rusten.  Start om 13.30 uur. Opgave bij Joke van Heusden 
17 Open tafels. Zie 7 oktober. 
 

Adresgegevens medewerkers: 

• Corrie Boereboom: 0343-513839; +31630113296 info@nieuwsalem.nl 
• Roel Bosch: +316 44216827; roeland.a.bosch@gmail.com  
• Nynke Dijkstra: +316 21419598; n.dijkstra@protestantsekerk.nl  
• Gottfrid van Eck: +316 28316474; gvvaneck@telfort.nl ; info@wilde-eendproducties.nl 
• Henk van Voornveld:  06-52646116 hjvanvoornveld@hotmail.com  
• Jenny van Voornveld: +316 22835197 jvvoornveld60@hotmail.com  
• Els Kruidenier: +316 5320 5693 els.kruidenier@gmail.com  
• Henk Reinders:  +316 10730732 domineereinders@kpnmail.nl  
• Monica Walst: +316 51120151 walstmo@gmail.com 
• Willem Zijlstra: 035 6935016; willem.zijlstra@telfort.nl  
• Joke van Heusden: +316 42428165; jokevanheusden54@gmail.com 

 


