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Dieren - De Steeg - Rheden

De verbouwing van de Emmaüskerk is gestart
Op dinsdagochtend 19 april is de aannemer Brouwer gestart met de verbouwwerkzaamheden
aan de Emmaüskerk. De luifel zal worden verlengd, de ingang wordt verplaatst, er komt
een nieuwe, grotere keuken met apparatuur. De toiletten worden verplaatst en vernieuwd.
Daarmee wordt de Emmaüskerk weer verder gereed gemaakt voor de toekomt. Eerder zijn er
al zonnepanelen geplaatst en zijn diverse lampen vervangen door ledlampen.
Deze werkzaamheden zullen voor enige
overlast gaan zorgen, doch de aannemer
en de locatieraad trachten dit tot een
minimum te beperken. De in- en uitgang
zullen tijdelijk worden verplaatst naar de
nooduitgang in de hal van de kerk.

De voorbereidingen voor de rommelmarkt op
zaterdag 2 juli zijn in volle gang. Het goede nieuws
is dat er op deze zaterdag in het centrum van
Dieren ook weer een zomermarkt zal worden
georganiseerd dor de Dierense ondernemers. Deze
zomermarkt en onze rommelmarkt vullen elkaar
mooi aan zodat de bezoekers aan beide markten
weer veel geboden kan worden. De inleverdata
waarop u uw spullen kunt inleveren zijn ook
bekend. Helaas kunnen wij om organisatorische
redenen geen grote meubels en geen computers
+ beeldschermen aannemen. Kleine meubeltjes
zoals tafeltjes, stoeltjes etc. kunnen we wel
aannemen. Het inleveren van uw goederen kan op
21 mei + 4 juni + 25 juni van 9.30-12.30 uur bij de
Emmaüskerk aan de Rode Kruislaan 2.
In mei zullen we starten met de verkoop van de
loten voor slechts 2 Euro per stuk, waarbij weer

Contactgegevens
Voor doop, huwelijk,
biechten, opgeven van
intenties etc. en alle
zaken die het pastoraal team en/of bestuur
aangaan kunt u contact opnemen met het
Parochiesecretariaat van R.K. St. Eusebius,
Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW Arnhem.
Op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 13.00
uur via tel. 026 - 442 45 67, of mailen naar:
secretariaat@eusebiusparochie.nl. Ook vind u
alle informatie op de website van de parochie:
www.eusebiusparochie.nl.
Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij
de leden van de locatieraad.
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief kunt u
sturen naar m.maresch@me.com.
De uiterste inleverdatum is 7 juni 2022.
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hele fraaie prijzen te winnen zijn.
Dit alles onder het motto: “Samen sterk voor
de Emmaüskerk!”
De locatieraad Emmaüskerk

Nog even terugkijken
Op zondag 10 april vierden we Palmpasen.
In een mooie familieviering m.m.v. pastoraal
werkster Anita en het jongerenkoor mochten
de kinderen meelopen in de Palmpasen
optocht. De Palmpasen stokken konden op
zaterdag in de patio gemaakt worden en daar
werd dankbaar gebruikt van gemaakt. Het
resultaat mocht op zondag getoond worden!

kinderen of middelbare scholieren. Natuurlijk
zijn de families uit de andere locaties ook
welkom! Er is een goede parkeergelegenheid
bij de kerk.
De inloop is vanaf
12.30 uur met koffie,
limonade en taart. Om
13.00 uur starten we het
programma: we maken
groepjes naar leeftijd en
ieder groepje krijgt een
begeleider. In elk groepje vertellen we een
mooi verhaal en praten we er samen over na.
Voor kinderen is er allerlei creatief materiaal
om het uit te beelden. Het thema is: “Warmte,
Zomer”.
Families blijken het leuk te vinden om bezig te
zijn met hetzelfde onderwerp. Welkom! We zie
naar jullie uit!
Je kunt je vast opgeven bij Wendela Vuylsteke,
op het nummer 06-28 22 81 91.

Mauritiusbijeenkomsten in 2022
Ieder jaar wordt er namens de protestante
kerk in Dieren en de R.K.-parochie Sint
Eusebius een paasattentie bezorgd bij
kerkleden boven de 82 jaar. Dit jaar waren dat
een aantal paaseitjes in een mooie verpakking
en met een mooie kaart eraan.
Alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt
hebben, hartelijk dank voor jullie inzet!

Familiebijeenkomst in de Emmaüskerk
Na geslaagde bijeenkomsten in de andere
locaties wordt er op zondag 12 juni a.s. een
familiebijeenkomst georganiseerd in Dieren
van 13.00 - 15.30 uur. Deze bijeenkomst
is bedoeld voor opa’s en oma’s, vaders en
moeders met hun kleuters, basisschoolNieuwsbrief Sint Eusebiusparochie, locatie Dieren - De Steeg - Rheden

Het schema voor de bijeenkomsten van de
Mauritiusgroep is als volgt:
• Woensdag 6 juli
• Woensdag 21 september
• Woensdag 30 november
De aanvangstijd is 14.30 uur tot plm 16.3017.00 uur. De locatie is het Jonkvrouwe
Brantsencentrum, Doprsstraat 70 in Rheden.
We hopen daar weer velen van u te
verwelkomen!

Anita, Annemieke, Mieke en Jeroen

In Memoriam
Op 18 maart overleed op de leeftijd van 74
jaar Mathijs Johannes Gerardus - Thijs - van
de Mortel. Hij woonde Labriehof 12. Geboren
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midden in de Peel, in Liessel, gemeente
Deurne, ging hij op 12-jarige leeftijd naar het
klein semenarie in Wernhoutsburg. Dat lag pal
op de grens met België, ten zuiden van Breda.
Na een paar jaar wist hij wel dat hij geen pater
wilde worden, maar hij maakte de school
wel af. Daarna studeerde hij in Eindhoven
en trouwde in 1974 met zijn plaatsgenote
Anny Verstappen. Thijs ging bij Akzo werken
en samen woonden ze 5 jaar in Zevenaar om
daarna naar Dieren te verhuizen. Hier zijn ze
blijven wonen en groeiden hun 2 dochters op.
Thijs was heel sportief. Vroeger voetbal en
later tenniste hij graag. Hij zong vanaf de
oprichting bij het Kleopaskoor en verzorgde
ook altijd de liturgieboekjes. Hij was heel
handig en kon van alles maken. En dan bewaar
je van alles, want misschien kun je het nog
een keer gebruiken. Daarvan getuigt de volle
schuur met van alles en nog wat. Ook werkte
hij graag in zijn tuin en de blauweregen achter
het huis was zijn trots. Hij reisde graag en
samen met Anny ging hij, na zijn pensionering,
de hele wereld over. Toen hij 2 jaar geleden
ziek werd was hij blij dat hij wat van de wereld
gezien had.
Maar hij was ook heel graag thuis en genoot
ervan als zijn kinderen en zijn 4 kleindochters
op bezoek kwamen. Verhaaltjes voorlezen en
spelletjes spelen, deed hij zolang als het kon.
Zijn uitvaartviering was op 24 maart in de
Emmaüskerk, waarna hij begeleid werd door
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen naar het
crematorium.
Rust in vrede Thijs en je wordt erg gemist.

Misintenties van de afgelopen periode
Door omstandigheden kunnen we deze
maand de misintenties van de afgelopen
periode niet plaatsen. Deze intenties zullen
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worden vermeld in de eerstvolgende
Nieuwsbrief. Onze excuses hiervoor.

Bloemengroet
Eénmaal maal per maand wordt er bij
mensen uit onze omgeving een bos bloemen
bezorgd als een groet en/
of een steuntje in de
rug vanuit onze
geloofsgemeenschap.
De bloemen worden
dan bezorgd door de
kerkbezoekers vanuit
de Emmaüskerk. In
de maanden maart en
april is er een bos bloemen
bezorgd bij: Mevr. D. Blom, Dhr. P. Fontein,
dhr. H. Maas en mevr. N. Konings-Elzebroek
allen uit Dieren. En een bos voor dhr. H.
Jansen uit Ellecom, dhr. J. Aalbers in Hall,
bij mevr. M. Elzebroek in Spankeren en voor
mevr. T. Beumer, dhr. G. en mevr. A. Kersten in
Rheden.
Weet u ook iemand die wel een bos bloemen
verdiend? Geef het dan a.u.b. even door aan
één van de locatieraadleden of via e-mail:
emmauskerkdieren@gmail.com

Van de Raad van Kerken Dieren e.o.
Keti Koti Manifestatie: Aandacht voor tot slaaf
gemaakte mensen. Door enkele groepen en
personen in de gemeente Rheden is er het
gevoel met betrekking tot en het denken
over het Nederlands koloniaal verleden het
idee ontstaan, dat het tijd wordt daaraan
publiekelijk aandacht te schenken. Dat gevoel
wordt veroorzaakt en gerechtvaardigd door
het feit, dat er in de Nederlandse maatschappij
en in de wereld veel mensen leven, die de
Pagina 3
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gevolgen van dat Nederlandse verleden op
koloniaal gebied ondervinden. Ook nu nog, in
onze tijd. Men voelt zich niet gerespecteerd.
Nederlandse gezagsdragers die optraden in
naam van de Nederlandse vorst, politiek en
bijbehorend Nederlands leger en bedrijven
waren ongevraagd aanwezig in hun landen en
bepaalden het leven en lot van de inwoners.
Nederland als koloniale macht maakte veel
inwoners tot slaaf. Dat geldt voor Suriname en
de Antillen, maar ook voor Indonesië.
Om de bewustwording t.a.v. dit onderwerp
te stimuleren wil de gemeente Rheden
dit jaar in een manifestatie stilstaan bij
dit verleden, door bijv. te kijken naar wat
in Rheden te vinden is dat herinnert aan
koloniaal verleden. De Raad van Kerken
Veluwezoom wil graag een steentje bijdragen
aan dit bewustwordingsproces door hier in de
komende tijd aandacht aan te schenken. Om
te beginnen wordt op of rondom Keti Koti,
d.i. de ‘’verbreking der ketenen’’, de officiële
dag is 1 juli, een bijeenkomst georganiseerd
waaraan ieder kan deelnemen en ook zal
er een tentoonstelling zijn. Daarover zal de
komende tijd nader bericht worden. Hopelijk
leidt dit tot meer bewustwording van de pijn,
die dit tot op heden voor de slachtoffers en
hun nazaten oplevert.
De voorbereidingsgroep heeft nog mensen
nodig die willen meedenken en helpen bij het
organiseren van de Keti Koti bijeenkomst.
Informatie en opgave kan bij de secretaris
v.d. Raad van kerken, mevr. Hannie Brouwer
via e-mail: brostro@hetnet.nl of bij Frans
Koevoets, e-mailadres: franskoevoets@
hetnet.nl

Frans Koevoets
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Schrijfactie Amnesty International
Maandelijks wordt u de mogelijkheid
geboden een online petitie of e-mail te
versturen. De petitie of mail wordt vanaf
een versleuteld e-mailadres verstuurd en
uw eigen e-mailadres is niet zichtbaar voor
de ontvanger. Alleen naam en woonplaats
worden aan de autoriteiten doorgegeven.
Rusland
Op dit moment vindt er een verschrikkelijke
mensenrechtencrisis plaats in Oekraïne.
Rusland schendt het internationaal
oorlogsrecht en de mensenrechten. Zo
vallen er veel burgerdoden bij aanvallen
op woonwijken, zijn er aanvallen op
beschermde gebouwen zoals ziekenhuizen
en scholen en zet Rusland verboden wapens
als clusterbommen in. Dat zijn mogelijk
oorlogsmisdrijven. De petitie roept de
Russische ambassadeur in Nederland op om
er bij de regering in Moskou op aan te dringen
het geweld te stoppen, burgers te beschermen
en het internationaal recht te respecteren.
Teken nu! www.amnesty.nl/forms/eaoekraine-rusland

We hebben gewandeld voor de
Vastenaktie!
Op zaterdag 5 maart hebben we samen met
24 andere deelnemers meegelopen met de
wandeling voor de Vastenactie. Om 10.00 uur
zijn we gestart in Dieren in de Emmaüskerk.
Diaken Ronald Heinen opende de wandeling
met een korte overweging. Hij schonk hierbij
ook aandacht aan de vreselijke oorlog in
Oekraïne.
Na deze overweging gingen we rustig op
stap voor een wandeling van 4,5 kilometer.
Onderweg stonden we letterlijk en figuurlijk
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stil bij 2 markante plekken in Dieren. Ook daar
valt de link te leggen naar “Je land is je leven’.
Dat was ook het thema van de Vastenactie
dit jaar. De eerste plek is de Schweer bey
der Beckehof stichting, waar gewone
Amsterdammers via hun Diaconie, een nieuw
thuis hebben gekregen, om na een leven van
hard werken, te kunnen genieten van hun
pensioen in een prachtige omgeving.
Na de Joodse begraafplaats gepasseerd te
hebben, wandelen we licht klimmend naar de
Carolinaberg. Je kunt hier kiezen uit 14 paden,
ook een symbool van het leven met de vele
keuzemogelijkheden.

Onderweg wordt geanimeerd gesproken
over het motto en de actuele situatie in de
wereld. In de meegegeven papieren tasjes
wordt ondertussen afval meegenomen, zoals
mondkapjes, snoeppapiertjes, plastic zakjes,
enz. Zo is de klimaatverandering en het milieu
ook aan de orde gekomen.
De ongeveer 25 deelnemers hebben genoten
van het heerlijke weer en gesprekken met
diverse mede wandelaars, die uit verschillende
plaatsen uit de omgeving afkomstig zijn.
Bij terugkomst praten we nog na onder het
genot van een kop koffie met iets lekkers. En
er staat een bus om een bijdrage te leveren
aan het project van de Vastenactie ‘welke
we ondersteunen. Tevens bekijken we het
‘hongerdoek’, met daarop de afbeelding van
een voet, ook heel toepasselijk voor vandaag.
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Vanwege de corona beperkingen is er gekozen
voor een wandeling i.p.v. een ‘koffiestop’ in
een zaaltje. Dit blijkt een hele goede keus te
zijn geweest!

Joop en Christine Schellevis.

Het Kleopaskoor, zingend onderweg
Het voor ons bekende Kleopaskoor ontleent
de naam aan 1 van de 2 Emmaüsgangers
aan wie Jesus na zijn opstanding onderweg
verscheen. Het koor is voortgekomen uit het
vroegere gemengde koor.
Met de roep om meer Nederlandstalige
liederen en muziek kwam het werk van Huub
Oosterhuis in beeld. Hij vertaalde de Psalmen
in het Nederlands en maakte er liederen van,
die weerklank vonden.
Onder de bezielende leiding van Joep Stapper
en muzikale begeleiding van André Weel
heeft het koor zich in de loop van de jaren
dit repertoire eigen gemaakt. Ook steeds
uitgebreid met andere Nederlandstalige
muziek. Elke maandagavond wordt er
met veel enthousiasme gerepeteerd
om de vieringen te ondersteunen met
toepasselijke liederen. Daartoe is het koor ook
vertegenwoordigd in het Liturgisch Beraad
van onze locatie.

Daarnaast is het koor een groep mensen
met betrokkenheid tot elkaar, waarbij een
goede sfeer duidelijk een rol speelt, en lief
en leed kan worden gedeeld. Helaas zijn
de laatste jaren enkele leden vanwege hun
leeftijd gestopt, anderen werden door ziekte
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getroffen. Zo moesten we onlangs afscheid
nemen van Willem Jacobs en Thijs van de
Mortel. Het werd een mooie afscheidsviering
voor beiden. Aan de andere kant is er ook
een aanwas van nieuwe leden. Geen wonder,
als ik deze morgen met voorzitter Bertus
Schoenmaker een gesprek heb, overheerst het
enthousiasme. Met voldoening blikt hij terug
op de gezamenlijke uitjes naar bijv. België,
waar met Pastoor Zweers vieringen werden
verzorgd in Leuven. Hij is het die mij erop wijst
dat de Emmaüskerk gebouwd is als een tent.
Een tent waar eenieder welkom is. Ik voel
dat ook zo. Na het meezingen met Kerstmis
en in het Emmaüskoor, het voormalige
gelegenheidskoor, ben ik sinds afgelopen
zomer lid van het koor. Nadat ik 13 jaar
geleden in Laag-Soeren kwam wonen, heb ik
al enkele repetities meegemaakt en voelde
me welkom in de tent. Ik ben blij dat ik mag
meezingen in ons Kleopaskoor.

Mart

Lezing: “Vrijheid, een beladen en betwist
politiek concept” door dr. Gaard Kets
Elk jaar vieren we op 5 mei de vrijheid en
staan we stil bij de bevrijding van ons land
en Europa door Amerikaanse, Canadese en
Russische troepen. Tegelijkertijd kijken we
in de afgelopen periode met afschuw naar
Russische troepen die op bevel van president
Poetin hun buurland Oekraïne bevrijden van
de vermeende nazi’s en terroristen die in
Kiev de dienst uit zouden maken. Deze twee
voorbeelden laten zien dat er in ons politieke
taalgebruik maar weinig begrippen zijn die
zo omstreden en gepolitiseerd zijn als het
begrip vrijheid. Ook in de politieke filosofie
is vrijheid een beladen en betwist concept:
betekent vrijheid om vooral met rust gelaten
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te worden door een bemoeizuchtige overheid
of buurman, of betekent vrijheid een zo
groot mogelijke keuzevrijheid? Of moeten we
vrijheid op een andere manier begrijpen, als
het gezamenlijk vorm geven aan ons gedeelde
leven?
Politicoloog en historicus dr. Gaard Kets
van de Radboud Universiteit Nijmegen zal
in deze korte lezing een aantal bekende
opvattingen van vrijheid uit de geschiedenis
van de politieke filosofie langslopen en naast
elkaar zetten, en op basis daarvan met u in
gesprek gaan over de betekenis en waarde
van die verschillende opvattingen voor ons
hedendaags denken en handelen.
De werkgroep Geloof en Maatschappij van
de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert
deze avond.
Toegang is gratis, met vrije gift.
Datum: zondag 15 mei
Plaats: Ontmoetingskerk Admiraal
Helfrichlaan 54 te Dieren
Inleider: dr. Gaard Kets
Tijd:
20.00 - 22.00 uur.

Agenda (onder voorbehoud)
iedere vrijdag 11.00 uur Rozenkransgebed in de Emmaüskerk Dieren
12 juni Oec. Openluchtviering Carolinapark te
Dieren
12 juni Familiebijeenkomst voor Jong en oud,
Emmaüskerk Dieren, 13.00 uur
1 juli Aandacht voor Keti Koti
6 juli 14.30 uur Mauritiusbijeenkomst Jkv
Brantsencentrum Rheden.
Mei
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