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Voorwoord 

 
 
Voor u ligt het programmaboekje van onze gemeenteactiviteiten. 
Het komende jaar gaat er veel aandacht naar het project ‘Kerk van de 
toekomst’. Het is een zoektocht naar hoe we in de toekomst gemeente 
willen zijn, wat we betekenen voor elkaar als gemeenteleden en voor  
de wereld om ons heen. Dat brengt met zich mee dat we voor 
veranderingen staan, die hoop kunnen geven op nieuw perspectief,  
maar ook onzekerheid voor het onbekende kunnen oproepen.  
 
De activiteiten die we ontplooien kunnen ons inspireren, vertrouwen 
geven in elkaar en in de Ene in wie we geloven. We bemoedigen elkaar 
in  de onderlinge ontmoeting en verbinden ons met mensen die op  
ons pad komen. We zoeken voedsel voor onderweg in de schoonheid  
van kunst en muziek. We weten ons geroepen tot dienst aan de wereld, 
solidair te zijn met mensen in nood, dichtbij en ver weg. 
Zo oefenen we om in het spoor van Jezus ‘mensen van de weg’ te  
worden en te blijven. De hoop levend 
houden op een betere toekomst, soms 
tegen beter weten in.  
 
Namens de kerkenraad bent u van harte 
uitgenodigd om mee te doen. 
 
 
Louw den Besten, voorzitter Kerkenraad 
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Startzondag               Kunst in de Kerk 

 
Start van een nieuw, voor ons boeiend kerkelijk 
jaar! Wat gaat dit jaar ons brengen?  
In beweging komen, inspiratie opdoen, elkaar 
ontmoeten, dat willen we samen doen op  
11 september.  
De werkgroep Kunst in de Kerk heeft deze dag 
samen met een aantal gemeenteleden 
voorbereid. 
 

DOORGEVEN EN IN BEWEGING KOMEN 
*We starten met een korte viering, voorbereid door de werkgroep  
   Eredienst.  
*Na de koffie (rond 11.30 uur) zal de theatergroep ‘Het derde Wiel‘  
  (3 jonge spelers) een voorstelling geven. Zij zullen ons achterlaten  
  met voldoende stof tot gesprek. 
*Om 12.30 uur wordt u een lunch aangeboden. 
*Rond 13.30 uur komen we zelf in beweging: In verschillende groepjes  
  gaan we creatief aan de slag met hoofd, hart, handen, stem en elkaar 
   ontmoeten. 
*Om 15.00 uur sluiten we samen de dag af met een Vesper. 
 
Wilt u deelnemen aan deze dag? 
In het Contactblad of Nieuwsbrief volgt hierover nadere informatie. 
 
Laten we er met elkaar een mooie en inspirerende startzondag van 
maken. 
 
  

11 september 2022 

10.00 uur – ca. 16.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Kunst in de Kerk 
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Theatervoorstelling        Het derde wiel 

 
Het collectief ‘Het Derde Wiel’ 
bestaat uit theatermakers en de 
spelers Linde van Dorp, Isalinde 
Glerum en Ronald ter Telgte.  
 
De voorstelling richt zich met name 
op maatschappelijk geëngageerde 
thema’s en speelt in op de 
actualiteit. Hun voorstellingen 
bevatten tekst, muziek, beweging 
en zijn voor jong en oud.  
Het doel is verbinden en mensen 
achterlaten met gespreksstof.  
 
Drie spelers – Drie makers – Drie 
concepten – Drie wielen. 
 
Werktitel: ‘Voor je het weet’ 
Beschrijving: Een voorstelling over verbinden en verliezen, over vangen  
en loslaten, over vragen en antwoorden, over alles wat voorbij gaat. 
 
 

  

11 september 2022 

11.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 
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Theatervoorstelling        Tony ten Veen 

 
SAMBAL 
 

‘Sambal’ is de titel van de nieuwe 
theatervoorstelling van Tony ten Veen.  
 
Tony karakteriseert haar voorstelling als een 
“honds en meeslepend verhaal voor 
hondenliefhebbers, hondenhaters en andere 
mensen.” 
Je zou het ook een modern sprookje kunnen 
noemen. Het begint met de geijkte zin waar 
sprookjes altijd mee beginnen:  ‘Er was eens ….’  
Evenals in de traditionele sprookjes zitten er in 

het verhaal verschillende lagen. Moraal wordt niet geschuwd.  
 
Maar bovenal is ‘Sambal’ een spannend en 
humoristisch verhaal waarin gesproken tekst, 
liedjes en andere muzikale elementen elkaar in 
vlotte vaart afwisselen. 
 
En tja, vanwaar nou die titel?  
Sambal … pittig …. vurig….zoet….zuur….. Het zit er 
allemaal in. In het verhaal èn in de hoofdpersoon. 
 
Na de viering en de koffie en vòòr de voorstelling is er de mogelijkheid 
voor een eenvoudige lunch. 
 
 

25 september 2022 

13.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Kunst in de Kerk 



Pagina 6            Vertrouwen in Verandering  

 

Datum 

Tijd  

Locatie 

Organisatie 

 

  

 

 

 

 

Koffie-inloop      Gemeenteactiviteiten 

 
Op woensdagochtend is er in de PKN 
gemeente De Ontmoeting in de  
koffieruimte in de hal koffie-inloop met  
iets erbij. We willen onze gastvrijheid  
vorm geven voor iedereen die graag  
samen ‘een bakje’  wil doen.  
De gesprekken kunnen overal over gaan. Iedereen is welkom. Je hoeft 
geen lid te zijn van deze kerkelijke gemeente en ook niet te worden. De 
Ontmoeting is geen dogmatische kerkelijke gemeente. We respecteren 
andermans levensbeschouwing en staan open voor andere opvattingen.  
 
In de kerkzaal is gedurende deze koffietijd, van ca. 10.15 tot 11.00 uur ook 
een zanguur met pianobegeleiding o.l.v. Tony ten Veen. Wie graag zingt, 
kan zich daarbij aansluiten. Het zijn liederen met  Engelse, Nederlandse en 
Oekraïense teksten, die op dezelfde wijs kunnen worden gezongen. Ook 
Taizéliederen, die gemakkelijk mee te zingen zijn, staan op het 
programma.  
 
Na afloop van het zanguur is er, voor wie dat wil,  een moment van stilte 
en bezinning in de kerkzaal. Ook de wisselende kunstexpositie kan dan 
worden bekeken. In de loop van het jaar worden ook creatieve  
activiteiten georganiseerd of een sobere broodmaaltijd. 
Informatie daarover vindt u in het contactblad of de nieuwsbrief.  
 
Vervoer kan worden geregeld. U kunt informeren via  
koffie-inloop@deontmoetingnunspeet.nl  
 

  

Elke woensdagochtend 

10.00 uur – 11.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 

 

 

mailto:koffie-inloop@deontmoetingnunspeet.nl
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Thee met een thema (1)            Pastoraat 

 
Dit seizoen worden er twee  
theemiddagen georganiseerd.  
We maken er een gezellige  
middag van met zelfgebakken  
cakes enzovoort.  
 
 
Samen gaan we van gedachten  
wisselen over het thema: 

 VERTROUWEN 
  
We doen dit aan de hand van een lied, teksten en een gedicht. 
 
IEDEREEN IS WELKOM! 
 
Hebt u vragen? pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl   
 
Vanzelfsprekend kunt u een beroep doen op vervoer, dus aarzelt u niet u 
op te geven bij een van de wijkcoördinatoren of via de lijst in de hal. 
   

4 oktober 2021 

14:00 uur – 16.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Pastoraat 

mailto:pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl
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Ontmoeten op de voeten     Gemeenteactiviteiten 

 
Ongeveer één keer in de zes weken 
maken we op zaterdagmorgen een 
wandeling in een afwisselend 
gebied niet al te ver van Nunspeet. 
De route wordt door één van ons 
van te voren uitgestippeld en is 6 
tot maximaal 9 km lang. Na een  
kopje koffie vertrekken we vanuit 
De Ontmoeting per auto naar het 
startpunt. De groep telt meestal  
10 tot 15 deelnemers en na een gezonde en gezellige tocht  kunnen we 
nog wat napraten op een terrasje of  weer helemaal bijkomen met een 
warme kop chocomel.  
 
 
De organisator voor een bepaalde wandeldatum nodigt per e-mail en 
contactblad een min of meer vaste groep uit en vertelt daarbij nuttige 
details omtrent tijd, plaats en route.  
 
 
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom om mee te gaan. 
Voor meer informatie en aanmelding: 
ontm.voeten@deontmoetingnunspeet.nl  
 
 
  

8 okt., 19 nov. 2022 en 4 feb., 18 mrt., 22 apr.2023 

9.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 

mailto:ontm.voeten@deontmoetingnunspeet.nl
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Zondagmiddagactiviteiten     Gemeenteactiviteiten 

 
In het beeldmerk van de PKN gemeente De 
Ontmoeting Nunspeet is symbolisch weergegeven 
waar het om gaat in deze geloofsgemeenschap: 
Ontmoeting. Open naar alle windstreken. In 
verbondenheid zoeken naar samenhang staat 
centraal. Geen gesloten kring. Geen dogmatische 

gemeente. In openheid en respect voor elkaars  levensovertuiging.  
 
Na de start in 2021 met gezellige activiteiten op zondagmiddag is 
gebleken dat er animo voor is. We willen mensen, die al dan niet naar de 
kerk gaan, in de gelegenheid stellen om samen te zijn en een fijne 
zondagmiddag bieden. Jong en oud,  pas in Nunspeet of al langer hier 
woonachtig.  Mensen met verschillende religieuze of niet-religieuze 
achtergronden. Ontspannen zonder verplichtingen elkaar ontmoeten  
door een interessante lezing of voorstelling, gesprekken, gedichten, 
muziek, sport en spel. Van alles is mogelijk. Immers, de mooiste 
ontmoetingen ontstaan terwijl je samen bezig bent en een lekker hapje  
en drankje nuttigt. Het programma wordt in de loop van het seizoen 
ingevuld. 
 
 
De entree is gratis. Eventueel een vrijwillige bijdrage. Vervoer en 
informatie via zondagmiddagactiviteiten@deontmoetingnunspeet.nl  
  

2e zondag in de maanden okt., dec., feb., apr., juni  

14.00 uur - 17.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Zondagmiddagactiviteiten 

mailto:zondagmiddagactiviteiten@deontmoetingnunspeet.nl
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Zondagmiddagactiviteiten   Gemeenteactiviteiten 

 
 
In het kader van zondagmiddagactiviteiten 
hopen we op de tweede zondag van oktober  
(9 okt. 2022) een interreligieuze dialoog te 
organiseren. Dit in samenwerking met 
vertegenwoordigers van enkele grote 
wereldgodsdiensten, humanisten en  
andersgelovigen.  
Het thema is vanuit het conciliaire proces:  
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de schepping. Heel dichtbij!  
Hier en nu en Om ons heen. We kunnen kennismaken met 
geïnteresseerde en betrokken mensen.  
En als panelleden vertegenwoordigers uit verschillende religies, met 
verschillende achtergronden vanuit hun beroep. 
 
 
 
 
Vanwege de positieve reacties staan de 
midwinterhoornblazers in december opnieuw  
op het programma. Hopelijk zonder 
coronabeperkingen, waardoor de combinatie 
met een midwinterwandeling mogelijk is. 
 
 
 
 
 
  

2e zondag in de maand: 9 okt. en 11 dec  

14.00 uur - 17.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Zondagmiddagactiviteiten 
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Verdieping 
 
 

Het Werkverband ‘Verdieping’ wil komend 
seizoen een aantal avonden beleggen rond 
thema’s, waarvan we denken dat die voor 
mensen van binnen en buiten  
De Ontmoeting interessant zijn.  
De datum van ‘voltooid leven’ wordt nog 
bepaald in overleg met de inleider(s).  
Let op onze publicaties in de Nieuwsbrief 
en/of Contactblad.  

 
* Fratelli Tutti:    05 oktober – De Ontmoeting  
* Discriminatie:  16 november – de Driestwegkerk  
* Voltooid leven 
 
 

 

 

  

5 okt. en 16 nov. 2022 (Driestwegkerk) en nog te bepalen. 

19.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 
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Taizévieringen             Eredienst 

 
Vieringen in de geest van Taizé en  
we zingen de liederen uit Taizé.  
Door de vele herhalingen kun je ze  
je eigen maken. Er zijn momenten  
van stilte en inkeer, gebeden en  
een Bijbellezing. We steken kaarsjes  
aan en iedereen die dat wil, kan een 
gebedsintentie opschrijven, die in  
het gebed wordt meegenomen. 
 
 
Iedereen is van harte welkom.  
 
 
 
In ‘De Ontmoeting’ zijn de Taizévieringen o.l.v. Tony ten Veen.  
Wil je meezingen in het koor of bespeel je een instrument en wil je graag 
meedoen, van harte welkom! Je kunt je opgeven via 
eredienst@deontmoetingnunspeet.nl    

 
 

 
 
 
  

 

23 okt.2022, 22 jan., 23 apr. en 23 juli 2023 

17.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Eredienst 

 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Verdieping 

mailto:eredienst@deontmoetingnunspeet.nl
mailto:eredienst@deontmoetingnunspeet.nl
mailto:eredienst@deontmoetingnunspeet.nl
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Vrijdagmiddagtreffen     Gemeenteactiviteiten 

 
    
 
 

 Op vrijdagmiddag, een aantal keren  
 in de winterperiode, is er in  
 ‘De Ontmoeting’ een gezellig 
 samenzijn onder het genot   
 van een hapje en een drankje.  

 
 

 
U kunt zich hiervoor opgeven via 
vrijdagmiddagtreffen@deontmoetingnunspeet.nl      
We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.  
 

  

4 nov., 2 dec. 2022, 6 jan., 3 feb., 3 maart en 7 april 2023 

17.00 uur – 19.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Gemeenteactiviteiten 

mailto:vrijdagmiddagtreffen@deontmoetingnunspeet.nl
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Film         Kunst in de Kerk 

 
In het winterseizoen vertonen we op een aantal zondagmiddagen een film 
waarin sprake is van een religieus en/of maatschappelijk probleem. 
Tevens passen de films qua onderwerp in de gekozen thema’s.  
In ons contactblad of in de Nieuwsbrief kunt u te zijner tijd lezen welke 
films dat zullen zijn. 
Na afloop is er gelegenheid voor een gesprek of discussie onder het genot 
van een drankje. 
 
 
 
 

  

13 november 2022 en 12 maart 2023 

14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet 

Kunst in de Kerk 
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Symbolisch bloemschikken    Vieren 

 
BLOEMEN SPREKEN ZO HUN EIGEN BEELDTAAL 
  

De Waterlelie 
 
Ik heb de witte water-lelie lief, 
daar die zo blank is en zo stil haar kroon  
uitplooit in t' licht 
 
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 
 
Nu rust zij peinzend op het watervlak 
en wenst niet meer.... 
 
 
Frederik van Eeden, 
Uit: Enkele verzen, 1898. 

 

 
Binnen de christelijke cultuur is met name in de middeleeuwen en in de 
16de en 17de eeuw de symbolentaal van bloemen ontwikkeld. 
De beeldtaal is vaak terug voeren op voor die tijd belangrijke teksten.  
In de bijbel worden grassen en bloemen bijvoorbeeld als beeld van  
vergankelijkheid gebruikt en lelies als beeld van schoonheid. 
 
Het symbolisch bloemschikken wil met name de kerkelijke hoogtijdagen 
en liturgie met creatieve elementen ondersteunen. Er wordt bij het  
bloemschikken rekening gehouden met lijnen, vormen, bloemen en kleur 
die symboliek hebben. 
 

n.v.t. 

Adventstijd en de 40-dagentijd 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Vieren 
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Expositie            Kunst in de Kerk 

 
HET GEBOD IS EEN LAMP, DE TORA EEN LICHT. 
 
Het thema voor de tentoonstelling is de betekenis van licht.  
Elke religieuze cultuur, waaronder de joodse, christelijke en islamitische, 
kent een positieve waardering van het licht, als goddelijke eigenschap, als 
bron van leven en wijsheid. Wat we met elkaar delen, is de symbolische 
betekenis van licht als verwijzing naar Gods woord en naar het licht van de 
Tora. Door middel van goede daden mogen we eraan bijdragen het 
duister in deze wereld te verdrijven.  
 
De afbeelding van een kleurets van Marcus van 
Loopik brengt het joodse Chanoeka-feest en  
een Chanoeka-lamp in beeld, met acht lichtjes.  
Elke dag van dit feest wordt een extra lichtje 
aangestoken als stimulans om door onze goede 
werken steeds wat meer aan het nog iel  
glorende messiaanse ochtendlicht toe te voegen. 
Conform de wijsheid van het boek Spreuken:  
‘Want het gebod is een lamp, en de Tora  
een licht’ (Spr. 6:23)  
Niet anders dan wat de joodse rabbi Jezus van Nazareth sprak:  
‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien 
en Uw Vader, Die in de hemel is, verheerlijken’ (Matth. 5:16). 
 
De expositie is op iedere zondag na de viering, op woensdagen van  
10.00 uur - 11.30 uur en op aanvraag via 
kunst@deontmoetingnunspeet.nl te bezoeken.   

Expositie vanaf 28 nov. 2022 tot en met 1 jan. 2023 

Toelichting na de viering op 28 november 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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Kerststukjes maken                 Pastoraat 

 
 
Het is een jaarlijkse traditie geworden: kerststukjes maken onder leiding 
van Anne van Dorp.  

 
Een gezellige, creatieve   
bezigheid, met tientallen fraaie 
resultaten, waarmee veel 
gemeenteleden blij gemaakt 
worden.  
 
Er zijn dus ook veel bezorgers 
nodig om de kerststukjes op hun 
bestemming te brengen. 
 

 
U kunt te zijner tijd in het Contactblad lezen bij wie u zich kunt opgeven of  
anders via het inschrijfformulier in de kerk. 
 
  
  

12 december 2021 

Vanaf 9.30 uur; bezorgen vanaf 11.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Pastoraat 
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Kerstconcert            Nunspeets Kleinkoor  
Lessons and Carols 

 

In 2007 verzorgde het Nunspeets Kleinkoor voor het eerst een uitvoering 
van de Lessons and Carols in ‘De Ontmoeting’. Dit werd het begin van een 
traditie. De dertiende editie moest twee keer worden uitgesteld, maar op 
18 december willen we er toch echt weer staan.  
 
De ceremonie van de Lessons and Carols is eind negentiende eeuw in 
Engeland ontstaan en wordt op kerstavond gevierd. Ze bestaat uit negen 
korte Bijbellezingen omlijst met kerstliederen. De introductie van 
kerstliederen was een revolutie in de anglicaanse liturgie omdat deze 
‘wereldse’ liederen tot die tijd werden geweerd uit religieuze oefeningen.  
 

 

  

18 december 2021 

16.30 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 
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Expositie     Anneke van der Molen 

 
Ik woon vanaf mijn 18e jaar in Nunspeet. Ik heb als Z-Verpleegkundige met 
heel veel plezier gewerkt bij Stichting Philadelphia.  
Het werk van Cliniclowns maakte grote indruk op mij. Ik dacht, dit is het 

werk, dat bij me past. Na veel 
training en heel wat jaren is het me 
gelukt om aangenomen te worden 
als Cliniclown. Dit werk doe ik nu 
alweer 11 jaar met zeer veel plezier. 

De creativiteit van de clown heeft mij uitgenodigd om te schilderen, het 
geeft mij een  extra mogelijkheid om de wereld om me heen tegen het 
licht te houden. Toen ik vrij werk ging maken kwamen er spontaan 
popachtige personages in mijn werk. Het boeit mij enorm hoe een 
poppenspeler zijn pop laat leven. Poppen hebben een grote 
zeggingskracht en kunnen gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken.  
Toen bij mij het verlangen kwam om een drieluik te maken dacht ik de 
poppenkast is ook een drieluik en past beter bij mijn werk. Zo is de 
installatie  ‘Wat een poppenkast’ ontstaan, ooit gemaakt voor een 
expositie in een oude schuur om mensen te laten ervaren dat er soms een 
andere wereld schuil  gaat achter een beeld  dat in eerste instantie niet 
aantrekkelijk is en waaraan je soms liever voorbij zou gaan.  
De rode draad in mijn leven is het zoeken naar eigenheid en echtheid in 
verbinding met mezelf en de wereld om me heen. Oftewel: onvervalst  
jezelf kunnen zijn en je laten zien aan de ander. 
 
De expositie is op iedere zondag na de viering, op woensdagen van  
10.00 uur - 11.30 uur en op aanvraag via 
kunst@deontmoetingnunspeet.nl te bezoeken. 
 
  

8 januari 2023 – 19 februari 2023 

Toelichting 14.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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Gemeenteproject       Kunst in de Kerk 

 
 ‘AAN TAFEL’ 
 
Voor de periode van Aswoensdag tot  
Pasen (de 40-dagen tijd) gebruiken we 
het jaarthema van de Protestantse Kerk,  
namelijk ‘Aan Tafel’. 
 
We houden o.a. een ‘Seideravond’. 
Dat is het begin van het Joodse 
Paasfeest (Pesach) dat een volle week duurt.  
De Seidermaaltijd is een combinatie van eten en liturgie: het verhaal van 
de uittocht uit Egypte wordt uitgebreid herdacht en gevierd: 
ternauwernood ontsnapt aan het regime van de dood! 
 
U hoort de echo daarvan in onze Stille Week, van de maaltijd op Witte 
Donderdag tot het feest van Pasen op de zondag daarna. 
 
Op de zondagen in de 40-dagen tijd proberen we in de vieringen zoveel 
mogelijk de ‘Werken van Barmhartigheid’ als leidraad te nemen, maar zijn 
daarbij natuurlijk mede afhankelijk van wat gastpredikanten willen. 
 
 

22 feb. tot en met 10 apr. 2023 

Zie Contactblad en/of Nieuwsbrief 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Eredienst, Verdieping en Kunst in de Kerk 
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Sobere maaltijden          Eredienst 

 
Van oudsher horen bezinning en vasten bij de 40-dagentijd.  
Op de woensdagen in de Veertigdagentijd is in het kader van de vastentijd 
en als voorbereiding op Pasen een sobere maaltijd. Daaromheen zijn 
liturgische momenten, zoals een lezing, een lied en een gedicht.  
 

 
 

De maaltijd bestaat uit soep,  
brood en water. De maaltijd  
wordt gehouden in zaal 2 en  
begint om 18.00 uur.  
U kunt per keer meedoen. 

 
 

 
 
Aanmelden via eredienst@deontmoetingnunspeet.nl of op de intekenlijst  
in de hal van de kerk. 

 
 

 

  

 

1, 8, 15, 22, 28 maart en 4 april 2023 

18:00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Eredienst 
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Thee met een thema (2)            Pastoraat 

 
Ook in het voorjaar is er een theemiddag.  
Samen gaan we van gedachten wisselen over het thema: VERANDERING 
  
We doen dit aan de hand van een lied, teksten en een gedicht. 
 
 
 
IEDEREEN IS WELKOM! 
 
 
Hebt u vragen? 
pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl   
 

 

 

 
Vanzelfsprekend kunt u een beroep doen op vervoer, dus aarzelt u niet u 
op te geven bij een van de wijkcoördinatoren of via de lijst in de hal. 

  
 
  
 
 

 

20 april 2022 

14:00 uur – 16.00 uur 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Pastoraat 

mailto:pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl
mailto:pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl
mailto:pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl
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Expositie      Claartje Tae 
 
 

Hoofdthema in haar schilderijen is ‘lucht en 
water’. Daarin verbeeldt ze haar eigen wereld 
zowel boven als onder water, waarin vissen, 
figuren en bloemen zwemmen en drijven  
alsof ze gewichtsloos zijn. Vaak vormen ze  
één geheel. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
letterlijk in de schilderijen waar de figuren 
door de vissen zijn ‘opgeslokt’.  
In de serie ‘Floating Flowers’ bevinden de 
figuren zich in drijvende bloemen, waardoor 
voor haar een gevoel van geborgenheid 
ontstaat.  
De meeste schilderijen bevatten meerdere 

transparante lagen over elkaar heen, waardoor zij voor haar de 
doorzichtigheid krijgen die ze associeert met lucht en water. 
  
Voor de Academie voor Beeldende Vorming (Amsterdam) heeft Claartje 
Tae drie jaar op de Mode Academie Charles Montaigne gezeten.  
Het schilderen en tekenen kreeg toen haar eerste voorkeur. In 1998 heeft 
ze de Academie voor Beeldende Vorming afgesloten met als hoofdvakken 
schilderen, tekenen en grafische technieken. Sindsdien werkt ze aan  
een collectie schilderijen, tekeningen en foto’s. 
 
De expositie is iedere zondag na de viering en op woensdagmorgen op 
aanvraag via kunst@deontmoetingnunspeet.nl  te bezoeken. 
 

 

30 april – 18 juni 2023  

Toelichting  na de viering op 30 april 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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Expositie        Ingeborg ten Hoopen 

 
Ingeborg ten Hoopen( 1958) is een interdisciplinair kunstenaar. Haar 
oeuvre bestaat uit bronzen sculpturen, schilderijen, fotografisch werk, 
videokunst, installaties en tekeningen. Daarnaast schrijft zij zowel poëzie 
als proza. Na de dichtbundels ‘Ik houd mijn adem in’, ‘Stom Gedicht’ en 
‘Louter Woorden’ schreef zij de roman ‘Alleen maar een blokje om’.  
De thematiek van haar beeldende werk wordt de laatste jaren bepaald 
door de actualiteit: klimaatverandering en onze verhouding tot de dieren, 
waarmee wij onze planeet bewonen.  
 
Werk van Ingeborg ten Hoopen was te zien op beurzen als ArtTheHague 
en RotterdamContemporary, solo bij de Europese Investerings Bank, solo 
in de Mesdagzaal van Pulchri en is opgenomen in de collectie van  
AkzoNobel ArtFoundation.  
 
        
 
 
Titel tekening: Goodbye Humans Nr 5.  
 
 
 
De expositie is iedere zondag na de viering en 
op woensdagmorgen op aanvraag via 
kunst@deontmoetingnunspeet.nl  te 
bezoeken. 
 
 
 

25 juni-27 augustus 2023 

Toelichting na de viering op 25 juni 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Kunst in de Kerk 

mailto:kunst@deontmoetingnunspeet.nl
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Bijzondere vieringen           Eredienst 

 
De lekenpreek: 16 oktober, 10.00 uur  
 
Agapèviering: de datum is nog niet bekend 

 

Kerstavondviering: 
De kerstviering begint om 19.00 uur 
 
Diaconale viering: 
Deze viering is op 5 februari om 10.00 uur 
 
Aswoensdag: 22 februari om 19.30 uur. Begin van de Veertigdagentijd.  
We halen een askruisje.   
 

Diverse dagen 

 

De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38, Nunspeet  

Eredienst 
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Data 2022 en 2023 
 
Datum: 

2022 
September: 
11      Startzondag  

11      Theatervoorstelling  

25      Theatervoorstelling  

Oktober: 
04       Thee met een thema (1) 

08       Ontmoeten op de voeten 

09       Zondagmiddagactiviteiten 

16       Lekenpreek 

23      Taizéviering 

November: 
04      Vrijdagmiddagtreffen 

13      Film 

19      Ontmoeten op de voeten 

28      Expositie  

December: 
02      Vrijdagmiddagtreffen 

11      Zondagmiddagactiviteiten 

12      Kerststukjes maken 
18      Kerstconcert 
24      Kerstviering 

 
 
 
2023 
Januari: 
06       Vrijdagmiddagtreffen 

08       Expositie  

22      Taizéviering 

 

 
 
Datum: 

Februari: 
03      Vrijdagmiddagtreffen 

04      Ontmoeten op de voeten 

05      Diaconale viering 

12      Zondagmiddagactiviteiten 

20      Gemeenteproject 

22      Aswoensdag 

Maart: 
01      Sobere maaltijd 

03      Vrijdagmiddagtreffen 

08      Sobere maaltijd 

12      Film 

15      Sobere maaltijd 

18      Ontmoeten op de voeten 

22      Sobere maaltijd 

28      Sobere maaltijd 

April: 
07      Vrijdagmiddagtreffen 

04      Sobere maaltijd 

09      Zondagmiddagactiviteiten 

20      Thee met een thema (2) 
23      Taizéviering 
29      Ontmoeten op de voeten 
30      Expositie  

Juni: 
03      Ontmoeten op de voeten  
11      Zondagmiddagactiviteiten 
25      Expositie  

Juli: 
23      Taizéviering 

 


