
Eenzaamheid overvalt je 
 

Een nieuwe serie bijeenkomsten: Jong en Oud in Gesprek. 
Vier tweewekelijkse ontmoetingen, waarbij wij met elkaar 

spreken over thema’s die ons bezighouden.  
Het centrale thema zal zijn: Eenzaamheid kan ons allemaal 

overvallen Hoe kan dat? Wat doet dat met ons? En als het 

mogelijk is komt ook de vraag aan bod: Wat kunnen wij er samen tegen doen? 

Eenzaamheid overvalt je kent thema’s als: onplezierig gemis aan sociale contacten, 

risicogroepen, eenzaamheid bij jongeren, bij mensen die hun partner verloren, 
enzovoort. Misschien herken je in anderen de gevoelens die jou ook eenzaam maken. 

 

In de eerste bijeenkomst leren we elkaar kennen en verzamelen we de thema’s die we 
voor de vier bijeenkomsten interessant vinden. Er is plaats voor acht deelnemers.  

 
BEGELEIDING:  Gerard Kok 

DATA:  Dinsdagen: 22 februari, 8 en 22 maart, 5 april 2022 
TIJD:  10.00 – 12.00 uur 

PLAATS:  Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Malburgen 
 

 

 

De missie van Greta Thunberg 

Greta Thunberg (Stockholm, 3 januari 2003) is een Zweedse 
klimaatactiviste. 

Ze raakte bekend toen ze besloot om na de zomervakantie tot de 
Zweedse parlementsverkiezingen op 9 september 2018 elke schooldag 

te staken en met een protestbord buiten het Zweeds parlement post te 

vatten om aandacht te vragen voor de dreigende klimaatverandering.  

Thunberg, strijdt sinds haar eerste klimaatdemonstratie voor meer klimaatactie. Het 

begon met een klein geel protestbord, maar ondertussen reist ze de wereld rond om 
wereldleiders te spreken, tot actie te manen en deel te nemen aan grote 

klimaatdemonstraties. Zij neemt geen blad voor de mond. Voor haar is de klimaatcrisis 
existentieel, zoals die voor ons allemaal is. Zeker voor de jeugd die de rekening krijgt 

gepresenteerd van decennialang gebruik van fossiele brandstoffen en andere soorten 
van vervuiling. 

Greta Thunberg is niet meer weg te denken in het debat rond de klimaatcrisis. Wie is 

deze gepassioneerde tiener die de wereld afreist om wereldleiders de les te lezen?  

We bekijken een video en gaan daarna met elkaar in gesprek of naar elkaar luisteren. 

BEGELEIDING:  Bert Oostveen 

DATUM:  Donderdagavond 10 februari 2022 
TIJD:  19.30-21.00 uur 

PLAATS:  Zaal in d’ Oude Pastorie, Rijksweg West 54 

 



ONDERWERP METHODE DATUM / DATA PLAATS MELDEN  
vóór 

Beentjes van St. Hildegard Film 27 januari Huiskamer 20 januari 

Getallen, mens, universum Cursus 31/1- 7, 14, 21 /2 Emmauskapel 20 januari 

Eenzaamheid Groepsgesprek 22/2-2/3-22/3-5/4 Emmauskapel 1 februari 

Klimaat / Greta Thunberg Videofilm 10 februari – avond Oude Pastorie 1 februari 

Van God los? Museumbezoek 5 maart - zaterdag Utrecht MCC 1 februari 

Vastenactie Wandelen 12 maart - morgen vanaf Lucaskerk  7 maart 

Plastic monster maken Land. Opschoondag 19 maart - middag rond Lucaskerk 7 maart 

     

 

LocatieRaad Arnhem-Zuid 
heet u welkom bij de  

Cultureel-Catechetische activiteiten. 

 
Vanwege de onzekere mogelijkheden  

verschijnt er dit seizoen geen brochure met jaaroverzicht. 
 

In de loop der tijd 
zal deze lijst groeien. 

Blijf daarom deze informatie bekijken, 

want op een gegeven moment zal er wellicht 
ook voor jou een mooie activiteit worden aangeboden.  

 
Informatie en aanmelding: 

voor de aangegeven datum bij 
Gerard Kok, 

06.33858855 
gerardjkok@gmail.com 

 
 

     

     

     

     

 

Excursie naar Museum Catharijneconvent in Utrecht. Van God los? is de eerste 
tentoonstelling ooit over de grote religieuze veranderingen van de jaren zestig. 

Plan is om daar op zaterdag 5 maart met een groepje naar toe te gaan. Dit dient tijdig 
– in overleg met het museum en de belangstellenden – geregeld te worden. 

Vandaar de vraag: meld je NU aan – vóór 1 februari – als je mee wilt gaan. 
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