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Geachte leden en belangstellenden, 

U had misschien weer een mooi gedrukt boekje verwacht voor het pro-
gramma van het seizoen 2021-2022. Het bestuur heeft echter besloten om 
voortaan, om kosten te besparen, alleen een overzicht te sturen van onze sa-
menkomsten en activiteiten. Informatie over de samenkomsten (thema en 
voorganger) en over de activiteiten (beschrijving van een lezing en wie de le-
zing geeft bijvoorbeeld) kunt u vinden in de per e-mail toegestuurde nieuws-
brieven en op onze website www.vrijsselstreek.nl Leden zonder e-mailadres 
krijgen de informatie per post. Als niet-leden/belangstellenden de nieuws-
brieven willen ontvangen, worden zij vriendelijk verzocht hun e-mailadres 
aan de secretaris door te geven: jan@familierigterink.nl  
 
De voorbereiding van het programma werd beïnvloed door de coronapande-
mie omdat we niet konden weten hoe de situatie in september 2021 zou zijn. 
Daarom presenteren wij dit programma voor het eerste deel van het seizoen, 
september-december, dan ook met enig voorbehoud. Bovendien is het een 
‘raamprogramma’ waaraan in de loop van het seizoen activiteiten kunnen 
worden toegevoegd. Het programma van het tweede deel van het seizoen 
2021-2022, januari-juni 2022, ontvangt u rond half december 2021, maar al-
leen als uw e-mailadres bij de secretaris bekend is! 
 
Algemene informatie 
Website  www.vrijsselstreek.nl 
Facebook  Vrijzinnigen IJsselstreek 
Bankrekening  NL85 INGB 0002 3041 80 
   t.n.v.: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
   NBP afd. Brummen 
Bestuur 
Voorzitter: Aart van der Houwen, 0575-514932, aart@vanderhouwen.eu 
Secretaris/penningmeester.: Jan Rigterink, 06 12604443, 
jan@familierigterink.nl  
Pastor/bestuurslid: Leidi Reinders, 0575-490950, leidireinders@gmail.com 
Bestuurslid: Mieke van Agtmaal, 0575564253, rmv8x@outlook.com 
Bestuurslid: Minke Weggemans, 06 19529560, minkeweggemans@live.nl  
 
Plaats van samenkomst 
Gebouw Vrijzinnigen IJsselstreek 
D.A. van Vuurenstraat 10, 6971 EW Brummen 
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Programma september-december 2021 

 
Datum activiteit opmerkingen 
Zo 05-09-21 Opening seizoen 10:00 u (zie uitnodiging) 
Zo 12-09-21 Lezing  10:00 u Steven de Bie 

Biodiversiteit: Levensader 
Di 28-09-21 Poëziemiddag 14:00-15:30 u O.l.v. Leidi Reinders 

en Inge Schouten  
Zo 26-09-21 Samenkomst  10:00 u Voorganger: Mirjam Rigte-

rink (Ekklesia Amsterdam) 
Pianist: Kees Schoonenbeek 

Zo 03-10-21 Lezing  10:00 u ‘Patrick en de monniken’ 
door Han Jansen 

Zo 10-10-21 Filmochtend  10:00 u ‘Driving Miss Daisy’ met 
Morgan Freeman en Jessica Tandy 

Ma 11-10-21 Leeskring  19:30 u Eerste van de zes boeken 
van de leeskring voor dit sezoen 

Wo 13-10-21 Muziek- en poëzie-
avond 

20:00 u Pianist: Kees Schoonenbeek 
Dichteres: Marije Verbeeck 

Zo 17-10-21 ‘In gesprek met ….’ 10:00 u In gesprek met Otto Koedijk 
Di 19-10 21 Poëziemiddag  14:00-15:30 u  O.l.v. Leidi Reinders 

en Inge Schouten 
Zo 24-10-21 Samenkomst  15:00 u Voorganger: Ivo de Jong, 

(voorganger Vrijzinnigen Schiedam, 
Rotterda en Brielle0 
Pianist: Tatiana Laryna 

Zo 31-10-21 Lezing  10:00 u ‘Vroeger was de aarde plat’ 
door Wil Uitgeest 

Za 06-11-21 Boekenmarkt 10:00-16:00 u  
Zo 07-11-21 Boekenmarkt Opbrengst voor een goed doel en 

voor de onderhoud van het gebouw 
Zo 21-11-21 Herdenkingssamen-

komst 
10:00 u Voorgangers: Leidi Reinders 
en Jan Rigterink. 
Pianist: Kees Schoonenbeek 

Ma 22-11-21 Leeskring  19:30 u 
Tweede boek van de leeskring 



. 

Entreeprijzen 

Samenkomsten zijn uiteraard vrij toegankelijk. Aan het einde van de 

samenkomst wordt een collecte gehouden waarvan de helft bestemd is 

voor een goed doel en de helft voor de kosten van de samenkomst. 

Voor lezingen en muziekavonden is de toegangsprijs €10,--. Voor le-

den is de lezing gratis. 

Filmochtenden zijn vrij toegankelijk, maar bij de uitgang vragen wij 

een vrije gift om de kosten te dekken van de licentie om de film te ver-

tonen. 

Van enkele, vooral nieuwe activiteiten, is de toegangs- of deelname-

prijs nog niet bekend. Aan deelname aan de poëziemiddagen en de 

leeskring zijn geen kosten verbonden. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat of met een 

van de bestuursleden.  

 

Di 23-11-21 Poëziemiddag  14:00-15:30 u O.l.v. Leidi Reinders 
en Inge Schouten 

Zo 05-12-21 Brunch 10:30 u inloop. Deelname €7,50 pp 
Zo 12-12-21 Lezing  14.30 u ‘Scrooge en Marley’ voor-

dracht en liederen door Gery Groot 
Zwaaftink  

Di 14-12-21 Festival Carols & Les-
sons 

19:30 u (onder voorbehoud) 

Di 14-12-21 Poëziemiddag  14:00-15:30 u O.l.v. Leidi Reinders 
en Inge Schouten 

Za 18-12-21 Winterwandeling Start om 14:00 u  
Natuurreservaat Leusveld -  

Zo 19-12-21 Filmochtend  10:00 u ‘Nirgendwo in Afrika’ met 
Juliane Köhler, Merab Ninidze en 
Matthias Habich.  

Vr 24-12-21 Kerstavondsamen-
komst 

20:30 u Voorganger: Jan Rigterink 
Pianist: Kees Schoonenbeek 


