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NIEUWSBRIEF

Dieren - De Steeg - Rheden

Een nieuwe Start(zondag)
De zomervakanties zitten er grotendeels op. Waar u ook bent geweest, warm hebben we het allemaal
gehad! Het was een hete en droge zomer met flinke gevolgen voor de natuur. Hopelijk hebt u wel
kunnen ontspannen en uitrusten.
In de kerk pakken we de draad ook weer op, de repetities gaan weer beginnen, de vergaderingen worden
weer talrijker en allerlei andere activiteiten worden ook weer opgestart. In de Sint Eusebiusparochie
gaan we van start met de startzondag op 4 september in de Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem,
aanvang 11.30 u. In alle andere kerken is er dan géén viering. Wij hopen velen van u in Arnhem te mogen
verwelkomen in deze viering. U kunt na afloop ook deelnemen aan een interessante lezing en een lunch.
Daarvoor dient u zich wel even aan te melden via het secretariaat. Mocht u problemen hebben met het
vervoer, meldt u zich dan even bij de locatieraad.
Op zondag 25 september zal pastor Jan te Molder voor het laatst voorgaan in een Eucharistieviering met
het Kleopas- en het Jongerenkoor. Deze viering is om 9.30 uur in de Emmaüskerk. Aansluitend op de
viering volgt er een afscheidsreceptie. Pastor Jan te Molder is onlangs 90 jaar geworden en dan mag je
het toch zeker wel rustiger aan gaan doen. Hoewel wij het heel jammer vinden, gunnen we pastor Jan te
Molder deze rust en hopelijk mag hij daar nog heel lang
van genieten.

Contactgegevens
Geslaagde rommelmarkt voor de
Emmaüskerk
Na weken van voorbereiding was het dan eindelijk zo
ver! Op zaterdag 2 juli jl. lagen er heel veel ingezamelde
goederen te wachten op een koper. Toen om 9.30
uur de klokken begonnen te luiden renden de vele
wachtenden het terrein op. Alle standplaatsen
waren goed bezet door enthousiaste vrijwilligers
en de verkoop ging direct vlot van start. Sommigen
probeerden wel erg veel af te dingen, maar daar gingen
we het eerste uur nog niet in mee.

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 8 november 2022.
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Ook was er veel interesse voor de vele en
gesorteerde boeken, Cd’s en kunstwerken in de
patio. Het Rad van Avontuur was ook een succes,
alle bordjes waren steeds uitverkocht. Maar er
waren dan ook wel heel veel prijzen te winnen.
Hier waren er vele gelukkige winnaars.

26 augustus 2022

De opbrengst van de rommelmarkt is al ruim
5500 Euro tot nu toe, dus ook dat is geweldig!
Alle kopers en
vrijwilligers,
nogmaals
hartelijk dank!
Want we
zijn Samen
sterk voor de
Emmaüskerk!

Int. Vredesweek 2022 “Generatie Vrede”

Het speelgoed en gereedschap verkoopt ook altijd
goed. Zelfs de bloempotten vlogen dit jaar weg.
De horeca was ook weer goed verzorgd, er was
weer veel zelfgemaakt gebak te koop, heerlijk!
Ook de horeca draagt bij aan de opbrengst van de
markt. Voor de vrijwilligers was er een lunch met
heerlijke zelfgemaakte soep.
De opbrengst is dit jaar bestemd voor de
verbouwing. Veel bezoekers konden al een kijkje
nemen bij de vorderingen. We hadden gehoopt
dat de verbouwing net voor de rommelmarkt
gereed zou zijn, maar door materiaal- en
personeelsgebrek is dat niet gelukt. Wel waren
de bezoekers vol lof over de grote keuken en de
vernieuwde toiletten.
Pastor Anita mocht ‘s middags de trekking
verzorgen van de verloting. De spanning was
voelbaar onder de vele aanwezigen die maar
bleven komen naar de markt. Ook hier waren
prachtige prijzen te winnen zoals een TV en Jumbo
boodschappenbonnen t.w.v. 100 Euro. Overigens
hebben vele Dierense en Ellecomse ondernemers
goed bijgedragen met cadeaus, waarvoor
nogmaals onze grote dank!
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Van 17 t/m 25 september vindt in het hele land
de Vredesweek plaats. Deze editie staat volledig
in het teken van ‘Generatie Vrede’. De generatie
die burgers verenigt die in actie willen komen voor
vrede, over grenzen en dwars door verschillen
in huidskleur, gender en klasse heen. De
vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud
in een gezamenlijke missie voor een vreedzame
wereld. Van de generatie jongeren die zich steeds
meer zorgen maken over hun toekomst. En terecht
want er zijn zo veel brandhaarden en oorlogen
wereldwijd. Juist door ons te verenigen kunnen we
ons samen sterk maken voor vrede. Ook zorgt het
vele geweld in onze wereld voor een recordaantal
vluchtelingen en asielzoekers. Mensen die in angst
hun vaderland moeten verlaten, vaak veel van
hun familieleden en vrienden achterlatend. En
eenmaal aangekomen in een ‘gastland’ worden ze
zeker niet meer met open armen ontvangen. De
echte vluchtelingen betalen ook hier vaak de tol
van wat de zogenaamde gelukszoekers voor hen
verpest hebben. Daardoor kunnen aan de echte
asielzoekers regelmatig geen gepaste ontvangst
en opvang geboden worden. Maar wat zijn dan
de criteria? Natuurlijk, als je als jongere al 12 jaar
op een wachtlijst staat voor een woning, die toch
weer wordt toegewezen aan vluchtelingen is het
wel steeds lastiger om nog weer begrip op te
kunnen brengen voor deze situatie. Maar de echte
vluchteling was ook liever in haar/zijn vaderland
gebleven in tegenstelling tot de economische
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vluchteling. Toch moeten we blijven kijken naar
het verhaal van de echte vluchteling, de ellende en
tragiek die daar achter zit. Alleen door te blijven

werken aan vrede, overal ter wereld, kunnen we
ervoor zorgen dat mensen niet meer hoeven te
vluchten. Alhoewel dat verder weg lijkt dan ooit,
mogen we de moed nooit opgeven!

De woensdagdagvieringen in De Steeg
De vieringen op de woensdag in De Steeg vinden
al zeker 25 jaar plaats. In het klooster van de
zusters van Liefde in De Steeg, hielden de zusters
elke weekdag een viering. In het weekend gingen
ze naar onze mooie Maria ten Hemel Opneming
kerk.
Op woensdag was er altijd
een Eucharistieviering
in het klooster, door een
emeritus pastoor. Op die
woensdag was iedereen
welkom om deze viering
bij te wonen en daarna
samen koffie te drinken.
De zusters vormden
in onze parochie een
centrum, voor informatie,
ruimte en assistentie bij activiteiten. Ook konden
wij als PGV-ers, na afronding van de cursus, daar
vaak oefenen in het voorgaan. Toen het klooster
gesloten werd, was dat een aderlating voor de
Steegse parochie.
De woensdagviering werd voortgezet in onze
kerk, met koffie na in de pastorie. Vanaf dat
begin ging Jan te Molder om de week voor en de
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andere woensdag deden we als PGV-ers Woord en
Communie diensten. Ook in de weekenddiensten
werden PGV-ers vaak ingeroosterd. Aangezien de
woensdag vieringen zoveel mensen trokken en
veel geprezen werd, gingen ook steeds vaker de
pastoraal werkers voor.
Ondanks (of dankzij?) het feit dat de er genoeg
geld en vrijwilligers waren, werd onze kerk
als eerste aan de eredienst onttrokken. Een
parochiaan koopt de kerk en pastorie, in de
veronderstelling dat we dan de kerk kunnen
blijven gebruiken op eigen kracht, met pastor
te Molder en PGV-ers. Maar gebruik van de kerk
wordt verboden, zelfs voor het bidden van de
rozenkrans in mei en oktober. Een domper op de
nog aanwezige toekomstverwachtingen van de
R.K. gemeenschap.
In het weekend moeten de gelovigen naar
Doesburg en op woensdag mogen we verder
gaan vieren in de PKN-kerk Eltheto. Teleurstelling
alom, niemand gaat naar Doesburg en praktisch
iedereen stopt de kerkbijdrage. Maar na een
moeizaam begin, bloeit de woensdagviering
weer op. We doen nu al 2 jaar elke woensdag een
viering in de PKN-kerk, behalve de 1ste woensdag
van de maand, dan vieren we samen met de
mensen in Dieren e.o. in de Emmaüskerk. Weer
met Jan te Molder om de week en een pastor
of PGV-er op de andere woensdagen. Door de
komst van Jaap Scholten hadden we zelfs vaker
Eucharistievieringen.
De vieringen worden meestal door 20 tot 25
personen bezocht. Op de lijst van vaste bezoekers
staan ca. 15 personen uit De Steeg, 7 uit Rheden
en 6 uit Dieren. Na sluiting van de kerk in Rheden
komen daar wat extra deelnemers vandaan. Het
gaat dus niet alleen om De Steeg, maar ook om
andere bezoekers! Uiteraard zijn de vieringen van
belang, maar zeker ook het elkaar ontmoeten bij
de koffie, met viering van verjaardagen en andere
feestdagen.
Alle deelnemers willen deze woensdagen niet
missen nu we overstappen naar Eusebius. We
kunnen uiteraard om en om wisselen met andere
locaties, maar er is ook een sterke wil om elke
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woensdag elkaar te ontmoeten. Jan te Molder wil
om de woensdag blijven voorgaan en 2 PGV-ers
zijn bereid de andere vieringen te doen. Eventueel
afgewisseld met pastoraal werkers. Eventueel
willen we de, niet door het bestuur betaalde
huurkosten, zelf op te brengen.
We rekenen allemaal op veel begrip en
medewerking door de parochie Sint
Eusebius, zodat een deel van de gehavende
geloofsgemeenschap nog behouden blijft.
Vanaf oktober wordt er in De Steeg nog 1 viering
per maand gehouden, op de derde woensdag. Net
als de eerste woensdag van de maand in Dieren,
beginnen we dan ook om 10 uur.

Mauritiusfeest
Op woensdag 21 september a.s. is de
eerstvolgende bijeenkomst van de Mauritiusgroep.
We vieren deze middag de naamdag van Sint
Mauritius (22 september) met enige bezinning,
plaatselijke mededelingen en ruimte voor
onderling contact.
Eerder stuurden we de uitnodiging aan de
Rhedense parochianen door middel van een
inlegvel in het parochieblad, maar we hebben
besloten hiervan af te zien, omdat de kosten
niet opwegen tegen de extra opkomst. Vandaar
langs deze weg: woont u in Rheden en wilt u deze
middag graag bijwonen, dan bent u van harte
welkom in het Jonkvrouw Brantsencentrum,
Dorpsstraat 70. Om 14.30 uur staat de koffie klaar.
En op 11 september zij we allemaal van harte
welkom in de Emmaüskerk voor de jaarlijkse
Mauritiusviering!
Een hartelijke groet van de werkgroep.
Mieke van Kroonenburg, Jeroen Tacke en
Annemieke de Koning
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In Memoriam
Op 10 juli overleed op 84-jarige leeftijd Els
Aalberts-Cappers. Ze woonde de laatste jaren in
het Da Costa appartementencomplex aan de Adm.
Helfrichlaan.
Ze werd geboren in Geleen als 12e kind in een
gezin met 13 kinderen. Haar vader overleed
toen Els 5 was en ze kreeg samen met haar
boertje veel aandacht van de oudere kinderen
in het gezin. Na de middelbare school ging ze
werken op kantoor bij een houthandel en op
een dansavond in Valkenburg ontmoette ze Ru
Aalberts waarmee ze in 1963 trouwde. Nadat ze
een paar jaar in Geleen gewoond hadden en hun
2 zonen waren geboren, kwamen ze in 1971 in
Dieren terecht aan het Vogelplantsoen. Els had
een prachtige tuin en genoot daar volop van. Ze
ging helpen bij de bloemengroep en werd lid van
het vrouwengilde. Ze was een gelovige vrouw en
ging graag naar de kerk. Ze kon heerlijk bakken en
op de rommelmarkten vonden haar baksels gretig
aftrek.
Na het overlijden van Ru pakte ze moedig de
draad weer op en genoot nog van veel mooie
momenten.
Haar uitvaart vond plaats op 16 juli in onze kerk
waar zij zich zo thuis voelde, waarna ze begeleid is
naar het crematorium.
Rust in vrede Els en we wensen haar grootste
trots, haar zonen Bart en Jeroen en Miranda en
de kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
Op 1 augustus overleed op 75-jarige leeftijd
Johanna Maria - Joke - Klein Heerenbrink-Uit de
Weerd. Geboren in Brummen als oudste kind met
5 zussen en 1 broer.
Ze werd kraamverzorgster en met degenen
waarmee ze de opleiding deed, bleef ze de rest
van haar leven bevriend. Ze zat bij Henk in de
klas toen ze 6 jaar was en toen ze elkaar in 1964
op de kermis tegenkwamen, sloeg de vonk over.
Ze trouwden in 1968 en gingen in Boxtel wonen,
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daarna in Velp en in 1975 kwamen ze naar Dieren.
Joke was actief met mooie kaarten maken, met de
bloemsiergroep, bij het Kleopaskoor. Met zorgen
voor man en kinderen en later de kleinkinderen.
En met vechten tegen haar ziekte. Iedere keer
opnieuw ging ze de strijd aan en samen met
Henk lukte dat. En dan komt totaal onverwacht in
oktober 2020 Henk te overlijden en breekt voor
haar een moeilijke tijd aan. Toch zijn er nog mooie
momenten. Een reisje naar Rome, de verjaardag
gevierd, naar Texel om nog een keer de zee te
zien, nog een goede tijd in hospice Rozenheuvel
en tenslotte rustig inslapen in het bijzijn van je
familie.
Haar uitvaart vond plaats in de Emmaüskerk en is
zij te rusten gelegd bij Henk op het R.K. kerkhof
dat Henk jarenlang heeft verzorgd. Wij wensen
haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte en
kracht bij het verwerken van dit verlies.
Rust in vrede Joke.
Op 3 augustus overleed op 90-jarige leeftijd Bets
Blom-Holleman. Ze woonde nog altijd zelfstandig
Spoorstraat 23. Ze werd geboren in Voorst en
trouwde in 1961 met Wim Blom. Haar jongste
zus kwam om bij een treinongeluk en dat is altijd
een moeilijke herinnering voor haar gebleven.
Ze werkte in de horeca, in het verzorgingshuis en
bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze kon
goed koken en hield van lekker eten en drinken.
Ze was bij het huisvrouwenorkest en van haar tuin
en de bloemen genoot ze. Ze liep graag op hoge
hakken en er verzorgd uitzien. Ze was blij met haar
familie, buren en vriendinnen.
Haar uitvaart was op 10 augustus in de
Emmaüskerk, waarna ze begeleid is naar het
crematorium voor een laatste afscheid. Moge zij
rusten in vrede.
Wij wensen haar kinderen sterkte en kracht bij het
verwerken van het verlies van hun moeder. Rust in
vrede, Bets.

26 augustus 2022

Misintenties van de afgelopen periode in
de Emmaüskerk
Een bijzondere vorm om een overledene
familielid of vriend te gedenken, is een intentie
in de viering op zondag. Natuurlijk kan je altijd
persoonlijk iemand gedenken tijdens de viering.
Dat doen we elke keer. Maar bij een misintentie
wordt de naam van de overledene genoemd.
De hele gemeenschap herdenkt dan in feite de
persoon waarvoor de misintentie gelezen wordt.
Misintenties kunnen worden opgegeven via de bus
in de hal van de kerk of via dhr. Jan van Vliet. In de
periode van 26 juni t/m 14 augustus was er een
misintentie voor:
Annie van Braam – Elshof / Wil van Bergen / Paul
Steinbuch / Rikie Pere – Egging / Margreet van
den Biggelaar – Hodes / Jaap Hartman / Annie
van Braam – Elshof / Els Aalberts – Cappers
/ Overl. ouders Jansen – Starink / Marja van
den Boom – Jansen / Thijs van de Mortel / Bep
Smolders – Staarink / Theo Ros / Johan Mutsaers
Spaninks / Fien Kolkman – Menting / Joke
Klein Heerenbrink – Uit de Weerd / Bets Blom –
Holleman / Theo Erren / Eduard Welling.
Moge zij rusten in vrede.

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
maand juni is er een bos bloemen bezorgd bij:
mevr. Astrid Slijkhuis, dhr. Jan van Vliet en dhr.
Bert Gerritsen in Dieren. Bij mevr. Tess Verbon in
Leuvenheim, bij mevr. Ann Jansen in Ellecom en bij
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dhr. en mevr. Scholten in Rheden.
Weet u ook iemand die wel een bos bloemen
verdient? Geef het dan a.u.b. even door aan
één van de locatieraadleden of via e-mail:
emmauskerkdieren@gmail.com.
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Pastor Jan Te Molder

inderdaad als vogelkooi dienst had gedaan. Met
genoegen denk hij eraan terug. Lekker lezen in die
tuin en dan zomaar opstaan en een rijpe pruim
plukken om van te smullen. Dan waande hij zich in
‘het aards paradijs’. Na de kerksluiting in De Steeg
en de verkoop van de pastorie over zijn hoofd
heen, heeft hij een nieuw plekje gevonden in het
Vogelplantsoen in Dieren.

Als ik deze morgen op de bel druk word ik
verwelkomd met de opgewekt gestelde vraag:
‘wil je koffie?’ Van
iemand die onlangs
de gezegende leeftijd
van 90 jaar bereikte
verwacht je niet altijd
de geestelijke en
lichamelijke fitheid
die me bij Pastor
Te Molder direct
opvallen. Tijdens
de koffie ontstaat
gemakkelijk een
geanimeerd gesprek.
Wie deze leeftijd heeft bereikt heeft een lang,
en als geestelijke, ook een rijk verleden. Met
genoegen noemt hij even de boottochtjes op de
Vinkeveense plassen met oudere acolieten in
de tijd dat hij daar kapelaan was. Terugdenkend
aan die waterrijke streek zijn de concerten van
de kikkers op mooie zomeravonden voor hem
gedenkwaardig. Toen Pastor Te Molder als pastoor
van Hengelo (O) met emeritaat ging, waren in
die parochie meerdere emeriti die hun diensten
aanboden en verleenden. Via de Deken van
Arnhem werd hij attent gemaakt op de vacante
post in De Steeg. Daar werd hij met open armen
ontvangen en voelde hij zich snel thuis. Een klein
dorp met korte lijnen naar de vele vrijwilligers en
medeverantwoordelijke bestuurders. Kortom, een
ideale plaats voor een emeritus Pastoor. En er was
een groot huis. Weliswaar te groot naar zijn idee,
met wat achterstallig onderhoud, maar midden
in het dorp, met buren van allerlei pluimage. Vol
passie praat hij over de prachtige tuin met de
“vogelkooi”. Dit was een soort prieel dat eerder

Dit ervaart hij als wezenlijk anders. In dit
appartementencomplex komen
geregeld nieuwe bewoners. Hij ziet
zichzelf dan ook als ‘de zoveelste die
hier een tijdje woont’. Als Pastoor
heeft hij altijd een groot vertrouwen
gehad in de capaciteiten zijn naaste
medewerkers. Hij ziet zijn functioneren
dan ook meer als een handreiking
naar- en begeleiding van mensen in
hun geloofsbeleving. In het leven kom
je God tegen. Je ontmoet hem. Je hoeft
hem niet uit te vinden. In die zin is hij
een herder die achter de kudde loopt,
vertrouwend op haar vindingrijkheid en kunde.
In de Emmaüskerk vindt hij wat meer structuur,
volwassenheid met wederom kundige mensen
die gezamenlijk de gemeenschap vormen en
leiden. Hier verwacht men iets van de voorganger.
Meedenken, stimuleren van het besef dat het
de moeite waard is daar te zijn. Nu denkt hij ook
veel meer in geloofsgemeenschappen i.p.v. in
de parochies van weleer. Door de vele fusies van
parochies is ook een andere cultuur ontstaan.
De hedendaagse Pastores kunnen ook niet meer
zo tussen de mensen staan. Zij moeten in hun
dagelijks werk in de vaak uitgestrekte parochies
meer managerskwaliteiten hebben om alles in
goede banen te kunnen leiden. Pastor Te Molder
wil graag proberen vanaf september wat meer
ruimte te krijgen voor zichzelf. Dat betekent
dat hij niet meer wordt opgenomen in het
rooster van voorgangers. Het gaat niet alleen
om het voorgaan, maar ook de voorbereiding
op de vieringen die hem tot dit besluit hebben
gebracht. En zijn 90e verjaardag is dan een mooie
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gelegenheid om de daad bij het woord te voegen.
Hij hoopt dan ook meer tijd te krijgen voor zijn
hobby’s als lezen en een reisje met de trein.
Onlangs heeft een ontsteking hem doen
beseffen wat het betekent als zijn gehoor verder
achteruitgaat. Traplopen gaat nog steeds goed,
maar met iets in zijn handen is hij toch wat
voorzichtiger geworden. En terecht denk ik. Wij
zullen hem missen. Zijn inzet, overtuiging en elan.
Maar we zijn vast in staat om hem een mooie
afscheidsviering te geven op 25 september. Dan
kunnen we onze dankbaarheid en waardering voor
hem extra tonen. Natuurlijk blijft hij regelmatig te
vinden in de
Emmaüskerk, op zijn vertrouwde plekje. Helaas
loopt ons gesprek ten einde. Het eten wacht bij
Insula Dei in Arnhem. Of beter gezegd: het eten
wacht niet. Hij vindt daar naast de maaltijd ook
aanspraak en, zoals hij het zelf zegt, lotgenoten.
Als ik naar huis rijd bedenk ik me dat we ook zullen
moeten wennen aan de wekelijkse mededelingen
over de komende vieringen. Vrijwel altijd hoorden
we de toevoeging: ...en de voorganger is dan
Pastor Jan Te Molder.
Mart

Waarom bidden we eigenlijk? Alpha
cursus najaar 2022
Vraag je je dat ook wel eens af? Of heb je vragen
over het leven, over de kerk, over geloven, dan is
deze cursus precies wat je zoekt!
In een achttal avonden gaan we met elkaar in
gesprek over een aantal boeiende onderwerpen,
zoals “Is er meer in het leven”, “Wie is Jezus
eigenlijk?”, “Waarom bidden we eigenlijk en hoe
kun je bidden?” En “Hoe zit het eigenlijk met
de kerk en waarom zijn er zoveel verschillende
kerken?”
De avonden beginnen met een gezamenlijke
maaltijd, om zo op een gezellige wijze de
bijeenkomsten te starten daarna wordt een
onderwerp ingeleid om vervolgens in kleine
groepjes daarover door te praten.
De cursus is helemaal gratis, het enige wat we
vragen is openheid, betrokkenheid en inzet. De
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26 augustus 2022

cursus wordt begeleid door: Anita Coenraads
(pastoraal werker) en Thea Beekman.
Wanneer en hoe laat?
Vanaf 27 september 18.30 uur start de eerste
avond van de Alpha cursus.
Er staan 7 avonden en 1 zaterdag gepland en we
gaan er van uit dat u alle bijeenkomsten bij kan
wonen. We beginnen de avonden met samen te
eten en de avond duurt tot 21.30 uur.
Plek van samenkomst:
Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Arnhem.
Op 11 en 25 oktober in de Martinuskerk,
Steenstraat 7, Arnhem.
Meer informatie?
Mail of bel pastoraal werker, Anita Coenraads:
a.coenraads@eusebiusparochie.nl, 06-15189911,
of Thea Beekman:
thbeekmanvdvelden@upcmail.nl, 06-54357668.

Nieuws van 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. Helpt
dat nu, zo’n petitie ondertekenen?
Petities zijn een belangrijk middel om te laten zien
dat heel veel mensen onze standpunten delen.
Met de handtekeningen die we verzamelen onder
een petitie kan bijvoorbeeld een onderwerp op
de politieke agenda gezet worden. Zo kan een
debat ontstaan over een bepaald onderwerp
en kan uiteindelijk een wet worden gewijzigd
of afgeschaft. Denk bijvoorbeeld aan de
verkrachtingswet die aangepast gaat worden: die
is mede door de petities en de inzet van Amnesty
hoog op de politieke agenda komen te staan.
Daarom kwamen er al veel mensen vrij na druk
van mensenrechtenorganisaties als Amnesty. Ook
verbeterden de omstandigheden van gevangenen
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en kregen mensenrechtenactivisten alsnog een
eerlijk proces.
Zo zorgde de inzet voor de jonge Turkse LHBTIactivisten Melike Balkan en Özgur Gür ervoor dat
zij ongelooflijk veel aandacht kregen voor hun
zaak. Ze riskeerden drie jaar cel voor hun LHBTIactivisme. Ze hadden onder meer een Pridemars georganiseerd. In oktober 2021 werden ze
vrijgesproken.
In februari 2021 kwam de prominente Saudische
activiste Loujain al-Hathloul na 1001 dagen in
de cel vrij, onder meer na jarenlange druk van
Amnesty. Ze zat vast omdat ze actievoerde tegen
het rijverbod voor vrouwen en voor de afschaffing
van het mannelijke voogdijsysteem. Dat werd
haar niet in dank afgenomen door de Saudische
autoriteiten.
Op de website www.amnesty.nl kunt u meer
resultaten lezen van deze schrijfacties.
Onderstaand weer een nieuwe link, welke u ook
weer digitaal kunt ondertekenen;
https://www.amnesty.nl/forms/urgentactiontanzania-masai

Van wie is de natuur nou eigenlijk?
Lezing door Dr. Matthijs Schouten
Dr. Matthijs Schouten is bioloog, natuurfilosoof,
ecoloog en bijzonder hoogleraar aan de
universiteit van Cork in Ierland en aan de
Wageningse universiteit.
Zijn onderzoek en onderwijs richten zich vooral op
de relatie tussen mens en natuur.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd
waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de
invloed van de mens op de natuur kan reiken, is
de houding die de mens naar de natuur inneemt
een belangrijk thema van onderzoek geworden.
Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding
naar voren. In een grondhouding ligt besloten
hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe
we vinden dat we met de natuur dienen om te
gaan. Vinden we dat de over de natuur moeten
heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of
rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen
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verschillen tussen mensen onderling en ook
tussen culturen en religies. De lezing gaat in
op verschillende typen grondhoudingen en
onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en
de dagelijkse handelingspraktijk.
Matthijs Schouten zal hierover met u in gesprek
gaan in het licht van een duurzame toekomst. De
werkgroep Geloof en maatschappij van de Raad
van kerken Veluwezoom organiseert deze avond.
Toegang is gratis met vrije gift.
Datum: Zondagavond 23 oktober 2022
Plaats: Ontmoetingskerk Admiraal Helfrichlaan 54,
Dieren
Tijd: 20.00-22.00 uur

Ontmoetingsdag
Ook dit jaar hebben wij, tot onze spijt, besloten
om de Ontmoetingsdag in november niet door
te laten gaan. We willen eerst de ontwikkelingen
rondom corona in de herfst en winter afwachten.
Wel zullen we, als alles gunstig verloopt, deze dag
organiseren in het voorjaar omdat we dan minder
risico lopen. Zo rond april/mei, maar daarvan
zullen wij u tijdig op de hoogte brengen.
We wensen u allen toch een mooie herfst toe.
Bezoekgroep Emmaüskerk

Agenda (onder voorbehoud)
Startzondag voor de gehele parochie
11.30 uur Martinuskerk, Arnhem
11 sept. Mauritiusviering Emmaüskerk
21 sept. Mauritiusbijeenkomst in Rheden
25 sept. Pastor Jan te Molder gaat nog éénmaal
voor in de viering van 9.30 uur.
14 okt. Theatervoorstelling ‘Geloof en een hoop
en een hoop zonnepanelen’
Ontmoetingskerk 20.00 uur
23 okt. Themavond Geloof en Maatschappij
‘van wie is de natuur nu eigenlijk?’
4 sept.
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