Verslag van activiteiten in de PGN (Protestantse Gemeente Nuenen)
in seizoen 2014-2015.
Wekelijks op zondag en daarnaast op andere kerkelijke hoogtijdagen komt de
gemeente samen in kerkelijk centrum De Regenboog voor kerkdiensten. De diensten
zijn verschillend van vorm, aansluitend bij de gelegenheid en de doelgroep die op dat
moment centraal staat en worden voorgegaan door onze predikant of kerkelijk
werker, of gastvoorgangers van elders. Tijdens de diensten is er voor kinderen in de
leeftijd van de basisschool kindernevendienst en eens in de twee weken voor de
tieners de jongerenviering.
Door de week is De Regenboog op donderdagmorgen open voor ontmoeting en
koffie, tijdens het Open Huis. En maandelijks wordt er op dinsdagavond samen
gegeten in de kerk bij Samen aan Tafel.
Het seizoensthema van dit seizoen was: Geloven in het leven, met als ondertitel
vormen van geloofsbeleving. Rond dit thema zijn in samenwerking met de parochie
verschillende oecumenische thema-avonden georganiseerd, over de spiritualiteit in
de kloosters en die van Iona, over christelijke meditatie en over het esoterisch
christendom. En tenslotte een avond spiritualiteit in de muziek van Bach. Ook sloten
de filmavonden van Theoscoop bij dit thema aan.
Verschillende gespreks- en leeskringen waren er om aan mee te doen. Gezongen
wordt er tijdens de repetities van het Regenboogkoor en van interkerkelijk koor
Cantabilé. Helaas ging het Levend Kerstverhaal op de zaterdag voor Kerst op
dorpsboerderij De Weverkeshof niet door dit jaar; de vogelgriep waardoor het terrein
niet betreden mocht worden maakte de nodige voorbereidingen onmogelijk.
Groot was de medewerking weer dit jaar bij de kerstpakkettenactie die door de
gezamenlijke diaconieën georganiseerd wordt en de bij de Soldariteitsmaaltijd in de
Veertigdagentijd. In de Paasnacht werd door wandelaars de Pelgrimage naar het
Licht gelopen, de jaarlijkse tocht langs de kerken en kapellen in en om Nuenen, die
besloten wordt met het paasontbijt in De Regenboog.
Voor ouderen waren er de maandelijkse ouderenmiddagen, geleid door de
verschillende voorgangers en op donderdagmorgen is er de maandelijkse Open
Deur-gesprekskring.
Ontmoetingen in tweetallen werden dit seizoen georganiseerd door de ambtsgroep
Pastoraat in het project U ontmoet Jij: twee mensen met een minimaal
leeftijdsverschil van 20 jaar werden aan elkaar gekoppeld om samen te praten over
geloven en leven aan de hand van een daarvoor gemaakte gesprekshandleiding. Er
zijn 21 van zulke koppels geweest die zo’n ontdekkend gesprek met elkaar gevoerd
hebben en elkaar daardoor beter hebben leren kennen.
De kinderen van de kindernevendienst zijn ook dit jaar weer op weekendkamp
geweest aan het begin van het seizoen en voor de 39-ste keer werd in het
Pinksterweekend het zeilkamp georganiseerd voor de tieners van onze kerk.
Er is een project catechese geweest voor kinderen in groep 5 en 6 over het
avondmaal en voor de kinderen van groep 7 en 8 was er basiscatechese. Twee

groepen waren er voor tieners. De onderbouw had catechese op dinsdagavond en
de oudere tieners vervolgden hun project over de zeven werken van barmhartigheid,
waarvoor dit seizoen een excursie naar het ziekenhuis werd georganiseerd (zieken
bezoeken), een jeugddienst over dorst werd gehouden (de dorstigen te drinken
geven) en op een zondagmorgen twee kerkdiensten in de gevangenis in Vught
werden bezocht (de gevangenen bezoeken). In het Catharijneconvent in Utrecht was
in het voorjaar een tentoonstelling “Ik geef om jou” over de werken van
barmhartigheid door de eeuwen heen. Ook die werd met deze groep tieners bezocht.
De jongere tieners van de jongerenvieringen gingen op excursie naar het
asielzoekerscentrum in Budel, om na te denken over “de vreemdeling huisvesten”.
Op vrijdagavond kwamen de jongere tieners bij elkaar om in de Zaak samen film te
kijken en later op de avond was dat het domein van de oudere jeugd om elkaar te
ontmoeten aan de bar en pooltafel. Zowel de kinderen van de basiscatechese als de
tieners speelden mee met het landelijke spel Sirkelslag, op de avonden dat het voor
hun leeftijdsgroep werd georganiseerd.
Het jaarlijkse kloosterweekend kon door de verbouwing van de Abdij van Postel niet
in het voorjaar plaatsvinden en staat voor komende herfst op het programma.
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