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Verslag parochieavond

Deze week begint de herfst en
dat is duidelijk te merken. Na
maanden van droogte is het
weer helemaal omgeslagen.
Flinke regenbuien trekken door
ons land en het is een stuk
kouder. Deze septemberweken
staan in Arnhem altijd in het
teken van de operatie Market
Garden, dit jaar 78 jaar
geleden. Overal in de straten
zie je de maroonrode Airborne
vlaggen
wapperen,
als
eerbetoon aan de dappere
soldaten die vochten voor onze
vrijheid. Voor het eerst sinds
drie jaar kon ook weer de
Liberation Experience plaatsvinden aan de Rijnkade als
herdenking aan de Slag om
Arnhem. Een indrukwekkende
gebeurtenis op een historische
plek, aan de voet van de John
Frostbrug. Met vele duizenden
luisterden we naar de persoonlijke verhalen van toen. Als je
dan de beelden ziet van de
verwoeste binnenstad en de
resten van de Eusebiuskerk....
onvoorstelbaar. Wat een moed
van al die mensen die hun
leven daarna weer hebben
opgebouwd. Het raakt mij altijd
weer. Het zijn verhalen uit het
verleden, maar zij hebben nog
altijd impact op vandaag.
Daarom is het goed dat we in
de Vredesweek bidden dat we
blijven werken aan vrede, in
eigen land en in de wereld.
Jeannette ’t Hoen

Het was weer een heerlijke en
gezellige brunch, zondag 11
september na de viering. De
keukenploeg, Thea, Corry, Ria,
Elmira en Naira, had erg hun
best gedaan alles wat ingeleverd was zo mooi mogelijk
klaar te zetten. De soep werd
warm gemaakt en de mensen
werden uitgenodigd.

Rond veertig mensen genoten,
niet alleen van de lekkernijen,
maar ook van de gesprekken
met elkaar. Niet alleen over
koetjes en kalfjes, maar ook
over belangrijke dingen in ons
leven. En wat genoten we van
de mooi opgemaakte schaal
met vruchtjes en lekkernijen;
een heerlijk toetje. Natuurlijk
hielden we weer veel over, wat
werd verdeeld, want uiteraard
willen we niets verspillen. We
kijken al uit naar de volgende
brunch en hopen dat er dan
nog meer mensen mee willen
eten.

Ontmoetingsavond
Afgelopen donderdag 15 september was er de jaarlijkse
ontmoetingsavond. Na de koffie werden we welkom geheten
en zongen we uit volle borst
onder leiding van Monique Verhoeven het lied: Ik zal er zijn.
We werden door Bert Oostveen
bijgepraat over de zaken die
spelen, zoals het nieuwe orgel
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Nieuwsbrief
voor Arnhem-Zuid –
Goed Nieuws voor ieder
en de aangepaste luidsprekers;
de gift van een groot scherm,
waarop foto’s mooi worden
weergegeven; en over ongefundeerde geruchten dat de
kerk over tien jaar weg is. Verder werd aangegeven dat er
een commissie bezig is met het
dorpsplein aantrekkelijk te maken. Vanuit de zaal kwam nog
een tip over de vredesweek en
een aankondiging van de burendag van het AZC in Elderhoeve op zaterdag 24 september waarbij iedereen welkom
is. Maar de meeste indruk
maakte de mededeling van Monique Verhoeven dat zij gaat
stoppen als dirigent van het
koor. Zij gaat met haar man
Dick Dekker verhuizen naar de
Siongemeenschap in Diepenveen. Het is te ingewikkeld om
van daaruit met het openbaar
vervoer naar Arnhem te komen. Wij allen gunnen haar die
stap waar ze erg blij mee is,
maar voor onze gemeenschap
is het een verlies.
We sloten dit gedeelte af met
twee mooie liederen.
De avond had niet voor niets
als thema: je gaat het méé maken. In kleine groepjes schreven we op een paneeltje hoe
wij de toekomst van onze parochiegemeenschap zagen. En
juist omdat we in groepjes van
drie daar samen over spraken
was dat erg waardevol. Dit alles vormde een ‘gebrandschilderd raam’.

Na wat drinken en een hapje
spraken we daarover.
21 september 2022

Zoals gebruikelijk was er een
verloting van van alles. Vooral
de oude Paaskaarsen waren
erg gewild. De opbrengst was
244 euro voor Pakistan.

Uit de Wereld

Rozenkrans bidden
De maand oktober is een Mariamaand. Daarom wordt er in
de Emmauskapel elke dinsdagavond om 19.00 uur het Rozenkransgebed gebeden.

Cucaprogramma
Natuurlijk sloten we af met een
lied, waarna we nog een hapje
en een drankje nuttigden dat
door Tilly, Els en Rita weer
uitstekend was verzorgd.

Vredesweek
Op 17 september begon de
Vredesweek.
Deze wordt afgesloten
met
een oecumenische viering op 25 september
in de Lucaskerk. Voorgangers
zijn ds. Marinus, ds. Eijgenraam en R. Heinen. De viering
begint om 9.45 uur.

Geloofsgesprekken

Kinderwoorddiensten

Op voetreis met
Franciscus van Assisi

25 september vertellen we de
kinderen het verhaal van de
arme Lazarus, die na zijn dood
met open armen door Abraham
wordt ontvangen. Toen de rijke
man die zich nooit iets van hem
aangetrokken had stierf trof
hem een ander lot. Hij smeekte
zijn broers te waarschuwen.
Wat was het antwoord van
Abraham? We gaan in de kerk
kaarten uitdelen.
2 oktober vragen de leerlingen om geloof. Vonden ze
het moeilijk vol te blijven houden?
Wij praten met de kinderen
over mensen die dat ook konden in moeilijke tijden. In de
kerk vertellen we wie dat zijn.

N.a.v. het synodale proces
wordt u op zondag 2 oktober
in de Lucaskerk na de viering
uitgenodigd om in gesprek met
elkaar het geloof te delen. Een
gespreksleider zal dat alles in
goede banen leiden. We sluiten
af met een broodje met koffie
en thee.

Wij vieren 4 oktober dierendag
op de feestdag van Franciscus.
Op maandag 3 oktober van
19.30-21.00 uur komen Ellie
Smeekens en Maarten Smits
aan de hand van beelden vertellen over hun voetreis naar
Assisi en zeker ook over hoe inspirerend Franciscus is. U bent
welkom in de Emmauskapel.
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Vrede is niet alleen de afwezigheid van
oorlog, maar veeleer de aanwezigheid
van gerechtigheid.
Martin Luther King.

Dalí en de Bijbel
Wist u dat Dalí de bijbel heeft
geïllustreerd? 105 voorstellingen zijn tentoongesteld in museum Krona in Uden. Daar
gaan we zaterdag 8 oktober
naar toe. Het is van belang dat
u zich vóór 28 september opgeeft bij Gerard Kok, 0633858855. Dit voor definitieve
afspraken zoals vervoer.

Laat Salma al-Shebab vrij!
In Saudi-Arabië is op 9 augustus 2022 activist Salma al-Shehab veroordeeld tot een celstraf van 34 jaar, gevolgd door
een reisverbod van nog eens
34 jaar. Zij kreeg deze absurde
straf vanwege het delen van
Twitterberichten van Saudische
vrouwenrechtenactivisten.
Hiermee zou ze de openbare
orde verstoren en de samenleving ontwrichten. Roep de autoriteiten van Saudi-Arabië op
om Salma al-Shehab onmiddellijk vrij te laten.
https://www.amesty.nl/forms/spoed
actie-saudi-arabie-shehab
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