Verslag van activiteiten in de PGN (Protestantse Gemeente Nuenen)
in seizoen 2017-2018.
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 kerkelijk werker en dit jaar
ook veel gastvoorgangers van elders. Want in september 2017 vertrok onze
predikant Christien Crouwel vanwege haar nieuwe baan in Amsterdam 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.
Om de zoektocht nar en nieuwe dominee in gang te zetten werd eerst een
profielschetscommissie ingesteld, die een profiel ontwikkelde voor de nieuwe
predikant. Na aanvaarding van dit profiel door de kerkenraad en de gemeente is de
beroepingscommissie ingesteld en op zoek gegaan naar geschikte kandidaten. In
oktober 2018 is er een beroep uitgebracht op ds. Marlies Schulz, dat zij eind van die
maand ook aangenomen heeft
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: Dromen voor onze wereld. Rond dit thema
zijn in samenwerking met de parochie verschillende oecumenische thema-avonden
georganiseerd, met o.a. een ontmoeting met bisschop de Korte, en voorstelling van
zandtovenaar, Gert van der Vijver, een lezing over dialoog als taal die
tegenstellingen overstijgt door Mohamed Ajouaou, en een avond met bijdragen van
Nuenense kunstenaars. 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. Het Levend Kerstverhaal op de zaterdag voor Kerst op dorpsboerderij De
Weverkeshof werd weer gespeeld met vele vrijwilligers in de organisatie en een
enthousiast aantal bezoekers.
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.
Ambtsgroep Pastoraat organiseerde rond het seizoensthema een veertiental
huiskamergesprekken.

De kinderen van de kindernevendienst zijn ook dit jaar weer op weekendkamp
geweest aan het begin van het seizoen en voor de 42-ste keer werd in het
Pinksterweekend het zeilkamp georganiseerd voor de tieners van onze kerk.
Er was voor de kinderen van groep 7 en 8 basiscatechese. Twee groepen waren er
voor tieners.
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.
We zijn begonnen met drie keer per een speciale kerkdienst op zondagmiddag voor
de allerkleinste kinderen en hun families: de Kind-op-Schoot diensten. Ook werd er
weer een kinderpaasmaaltijd georganiseerd met verhaal en eieren zoeken op de
zaterdag voor Pasen.
Het jaarlijkse kloosterweekend vond plaats in april.
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