
PROGRAMMA INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING  

AUGUSTUS - DECEMBER 2022 

 

 

 

We zijn blij dat er voor augustus-december 2022 weer een programma staat van 

Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de Protestantse gemeenten Duiven, Rijnwaarden, 

Westervoort en Zevenaar. 

 

De activiteiten vinden nog steeds plaats onder voorbehoud van evt. maatregelen rond 

COVID-19.  

 

Wees welkom bij één of meerdere activiteiten. Soms willen we graag dat u zich vooraf 

aanmeldt. Bij wie dat kan staat vermeld bij de activiteit. 

 

Voor de meeste bijeenkomsten vragen we een kleine vergoeding (koffie of thee zijn 

hierbij inbegrepen). U kunt de bijdrage voldoen bij aanvang van de betreffende 

bijeenkomst. 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting: 

 

Henk Bonnink , Westervoort  

Cora Braskamp-Verburg, Lobith 

Peter van Maurik, Zevenaar  

Alies Rutgers, Zevenaar  

Henk Trapman, Zevenaar  
 
 
 
 

 

 

 

 

PELGRIMSWANDELING 1 

 

 
 

Het thema van de eerste pelgrimswandeling van dit seizoen is ‘Oogsttijd’. 

Verzamellocatie: Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen. Parkeren aan de Apeldoornseweg 

(loopt parallel aan de A50, richting vliegveld Terlet) ter hoogte van hectometerpaal 5,3. 

 

 



Datum:  zaterdag 20 augustus 2022 

Contactpersoon: Henk Bonnink, habonnink@live.nl 

 

Uitgebreidere informatie over de pelgrimswandelingen vindt u t.z.t. op de website van de 

verschillende kerken en in de nieuwsbrief/gemeentebrief van uw kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELVIS KOMT NAAR WESTERVOORT 

 

 
 

Kunt u ook zo genieten van de muziek van Elvis Presley?  

Dan bent u van harte welkom bij een door de zangdienstgroep georganiseerde speciale 

Elvisdienst, waarin veel bekende liederen van deze legendarische zanger te horen zullen 

zijn en iedereen mag ze meezingen.  

 

Op vrijdagavond 30 september van 19.30 uur tot uiterlijk 21.45 uur worden de liederen 

in de kerk geoefend onder leiding van Marius de Boer. Bent u enthousiast en wilt u 

meedoen met de oefenavond? Dat kan! Geef u dan uiterlijk 16 september op bij Henk 

Bonnink via onderstaand mailadres. 

 

Datum:  zondag 2 oktober 2022 

Plaats:   Protestantse Werenfriedkerk, Dorpstraat 61 te Westervoort 

Tijd:   10.00 uur 
Leiding:  ds. Fred Omvlee (zie ook YouTube: Fred Omvlee Elvis)   

Contactpersoon: Henk Bonnink, habonnink@live.nl 
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OVER KLIMAAT GESPROKEN 

 

 
 

Gerrit Vossers heeft een weerstation en hij wil graag het een en ander vertellen en laten 

zien over het weer en het klimaat. Daar valt natuurlijk veel over te zeggen en hij vertelt 

op zijn geheel eigen wijze over zijn waarnemingen. Dus noteer deze datum en wie weet 

leert u hoe het weer te voorspellen is. Altijd makkelijk voor een wandeling of een 

fietstocht. 

 
Datum:  maandag 10 oktober 2022 

Plaats:   Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar     
Aanvang:  20.00 uur         
Leiding:  Gerrit Vossers        

Kosten:  € 5,- 

Contactpersoon: Alies Rutgers, 2003alies@gmail.com  

 

S.v.p. opgeven vóór woensdag 5 oktober 
 
 
 

 

 

PELGRIMSWANDELING 2 

 

 
 

Het thema van de tweede pelgrimswandeling van dit seizoen is ‘De grens opzoeken’. 

mailto:2003alies@gmail.com


Verzamellocatie: aan het begin van de Loopgravenroute. Parkeren op parkeerplaats 

Hulzenberg aan de Eltenseweg in Stokkum, vlak voor grensovergang. 

 

Datum:  zaterdag 15 oktober 2022 

Contactpersoon: Henk Bonnink, habonnink@live.nl 

 

Uitgebreidere informatie over de pelgrimswandelingen vindt u t.z.t. op de website van de 

verschillende kerken en in de nieuwsbrief/gemeentebrief van uw kerk. 
 
 
 

 

 

 

 

 

SPEL EN GESPREK 

 

 
 

Vaak zijn contacten van mensen wat aan het oppervlak, maar soms kan het ineens meer 

diepgang krijgen. Een manier om daarbij te helpen is het gebruik van een spel.  

Een paar spellen die ik graag eens met u zou spelen zijn: 'Het eigen wijsheden spel', 

'open kaart', 'het goede verhaal', 'mijn leven in kaart' en ga zo maar door. Op een 

ochtend in november zit ik (met mijn spelletjes) klaar voor een gezellige ontmoeting met 

een goed gesprek. Graag tot dan! 

 

Datum:   dinsdag 8 november 2022 

Plaats:    Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar     
Aanvang:   10.00 uur 

Kosten:   € 3,-     
Leiding/contactpers.: ds. Alle Jonkman, dsallejonkman@outlook.com  

 

S.v.p. opgeven vóór donderdag 3 november      
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PELGRIMSWANDELING 3 

 

 
 

Het thema van de derde pelgrimswandeling van dit seizoen is ‘Herinneringen – terugblik 

op 2022’. Verzamellocatie: Meinerswijk. Route: Via Batavierenweg in Arnhem naar 

Drielsedijk. Op Drielsedijk linksaf, Hannesstraatje. Parkeren na 100m, tegenover 

volkstuinencomplex. 

 

Datum:  zaterdag 10 december 2022 

Contactpersoon: Henk Bonnink, habonnink@live.nl 

 

Uitgebreidere informatie over de pelgrimswandelingen vindt u t.z.t. op de website van de 

verschillende kerken en in de nieuwsbrief/gemeentebrief van uw kerk. 
 
 
 
 

 

SPIRITUELE FILM: HORS NORMES 

 

 
 

In deze op waarheid beruste film uit 2019 volgen we Bruno, die al meer dan twintig jaar 

een opvang runt voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Zijn goede 

vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders 

van deze kinderen. Humoristische en confronterende situaties wisselen elkaar af en er 

ontstaat een buitengewoon verbond. 

 

Datum:   woensdag 14 december 2022 

Plaats:    Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar 

Tijd:     19.30 – ca. 22.00 uur 

Kosten:   € 5,- 

Leiding/contactpers.: Henk Trapman, hero.marylon@planet.nl  
 

S.v.p. opgeven vóór vrijdag 9 december 
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KERSTZANG ZEVENAAR 

 

 
 

De viering op de kerstmorgen ziet er dit jaar wat anders uit dan we gewend zijn. Het 

koor ‘Inspiration’ uit Halle is uitgenodigd om voor ons ‘Christmas Way’ te zingen’, een 

ochtendvullend zangstuk over Maria’s leven tijdens de periode dat zij zwanger was. 

Het belooft een heel bijzondere ochtend te worden waarbij u allen van harte welkom 

bent. 

 

Datum:  zondag 25 december 2022 

Plaats:   Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar 

Aanvang:  10.00 uur 

Kosten:  er zal worden gecollecteerd 

Contactpersoon: Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78 
 


