CULTUREEL-CATECHETISCH

PROGRAMMA
ARNHEM-ZUID

Emmauskapel

Lucaskerk

Aanbod 2022 - 2023

Dit Cu-Ca-programma voor het SEIZOEN 2022-2023 is samengesteld
op grond van vragen, verzameld tijdens de Ontmoetingsavond van 2021 in
de Lucaskerk. De activiteiten zijn weergegeven in volgorde van de begindata.
IEDERE BELANGSTELLENDE kan aan deze activiteiten deelnemen.
Aanmelden
voor onderdelen van dit
programma kan via:
Secretariaat
Locatie Arnhem-Zuid:
026.2134674
of via:
lucas.locatie
@eusebiusparochie.nl
of via:
06.33858855.
Eventuele wijzigingen
van het programma
vind je in de AanZet.

Voor een goede en veilige organisatie van de activiteiten is aanmelding
wenselijk; zie bij de afzonderlijke activiteiten en het formulier achterin.
Als u niet mee kunt doen vanwege het vervoer, laat dit dan tijdig weten aan
het secretariaat; wij proberen dan een oplossing te vinden.
De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Toch zijn er onkosten aan verbonden; denk aan licht en verwarming, consumpties en materialen of een aardigheidje voor de presentator.
Wij hopen dat de deelnemers vrijwillig een bijdrage willen leveren van ongeveer drie euro per bijeenkomst, ter plaatse te overhandigen.
Zo kunnen wij met elkaar dit aanbod in stand houden.
U bent van harte welkom.

LocatieRaad Arnhem-Zuid
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Geloofsgesprekken
Paus Franciscus heeft in 2021 een synodaal proces in gang gezet: samen-op-weg. In dat kader
hebben we binnen de Lucaskerk al enkele gesprekken gehouden. Het zijn gesprekken over geloof en leven.
Deelnemers aan eerdere bijeenkomsten vroegen ons deze gesprekken ongeveer 6-wekelijks te
herhalen en qua tijd aan te laten sluiten op de zondagsviering.
Vandaar het volgende aanbod.
De geloofsgesprekken zijn gepland op de zondagen:
o 2 oktober 2022
o 20 november 2022
o 18 december 2022

o 5 februari 2023
o 5 maart 2023
o 16 april 2023

Na de zondagsviering in de Lucaskerk, die meestal rond 10.45 uur is afgelopen, volgt er een gezellig ‘koffiedrinken’. Om 11.30 uur worden zij die aan het geloofsgesprek willen deelnemen, uitgenodigd aan een gesprekstafel. De (wisselende) begeleiders zullen zorgen dat de (maximaal
tien) deelnemers de kans krijgen met elkaar in gesprek te gaan. Hierna (rond 13.00 uur) kunnen
de deelnemers samen een eenvoudige lunch gebruiken: een belegd broodje met iets te drinken.
In verband met de catering vinden we het fijn als je je voor zo’n gesprek aanmeldt bij het secretariaat: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.
Meer informatie: Gerard Kok:  06.33858855.

Op voetreis met Franciscus van Assisi
Op 3 oktober is de sterfdag van Franciscus.
Aan de hand van fotobeelden vertellen we over
onze voetreis (in etappes) van Vezelay (middenFrankrijk) naar Assisi én vooral over Franciscus.
Wat maakt hem tot zo’n indrukwekkende en inspirerende man?
Misschien dat de verhalen over hem en vooral zijn
Zonnelied ons kan helpen om daar iets dichter bij te
komen.

PRESENTATIE:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Ellie Smeekens en Maarten Smits
Maandag 3 oktober 2022
19.30-21.00 uur
Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Malburgen
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Dali, de Bijbel, surrealisme, games
Dali is de meest beroemde exponent van het surrealisme. Zijn ongeëvenaarde veelzijdigheid komt ook in zijn grafiek naar voren. Tussen 1963-1965
illustreerde hij de Bijbel, een van zijn meesterwerken, ongekend van virtuositeit en originaliteit, van kleur en expressiviteit.
Voor het eerst worden in Nederland de door Dali met de hand gesigneerde
proefdrukken van de complete serie van 105 voorstellingen getoond. Door de
bijzondere druktechnieken is het aquarelachtige karakter van de serie behouden gebleven. De illustraties vormden de basis voor de latere Bijbeluitgave
bij de beroemde Milanese uitgever Rizzoli.
De presentatie van de originele serie, die tot de hoogtepunten van de 20eeeuwse bijbelillustratie wordt gerekend, wordt aangevuld met de tiendelige serie Moïse et la Monothéisme’ (naar Freud), gedrukt op huiden. De Bijbel- en Mozesserie zijn afkomstig uit de verzameling van Richard H. Mayer, een groot Dali verzamelaar.
De tentoonstelling loopt tot en met 23 oktober. Meer informatie: Dalí in museum Krona Uden.
De organisatie van deze excursie naar Uden vraagt natuurlijk enige voorbereiding. Heb je belangstelling om aan deze excursie mee te doen, meld je dan aan vóór 28 september. Met wie
zich zullen aanmelden, worden concrete afspraken gemaakt over vervoer, kosten, tijden...
BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Gerard Kok ( 06.33858855)
Zaterdag 8 oktober 2022
10.00-17.30 uur
Museum Krona te Uden
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Psalmen, sleutel tot de Bijbel
In het midden van de Bijbel vind je het boek Psalmen. Het zijn liederen, persoonlijke en gezamenlijke gebeden van velerlei aard. Wij
kennen de verzameling van 150 psalmen.
In oude Bijbels herken je soms waar mensen de Bijbel hebben gelezen; daar zitten allerlei papiertjes gestoken juist in het midden.
Psalmen bieden voor elke gelovige een houvast en een herkenning
voor de eigen situatie. Voor elke situatie kun je er wel een gebed in
vinden.
Het boek Psalmen wordt gerekend tot de Wijsheidsliteratuur.
Via de psalmwoorden proberen we in verbinding te komen met God.
En ook kun je ontdekken hoe het met jezelf is gesteld; bovendien
hoe je een plek zult vinden in de samenleving.
Ieder is van harte welkom.
BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Aloys Lurvink
Vier donderdagen: 13 en 27 oktober, 10 en (24) november 2022
19.30-21.00 uur
Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Malburgen

6

Lessen van de monnik Anselm Grün
Een serie bijeenkomsten voor jong en oud. Vijf tweewekelijkse ontmoetingen, waarbij wij met elkaar spreken over thema’s die ons bezighouden.
Het centrale thema zal zijn: Wat is de wijsheid van deze monnik …?
Tientallen boeken heeft hij geschreven over allerlei onderwerpen. Wat doen
zijn teksten met ons?
Tijdens de eerste bijeenkomst liggen er (onder meer) vier van zijn boeken
op tafel:
o KOM NAAR DE BRON; geestelijke wegen om machteloosheid de baas te worden en eigenwaarde te ontwikkelen;
o SPREKEN IS GOUD; pleidooi voor een nieuwe gesprekscultuur;
o GELUKKIG LEVEN; de Bergrede als levenskunst;
o RUST EN REGELMAAT; wat je kunt leren van het leven in een klooster.
In de eerste bijeenkomst leren we elkaar kennen en kiezen we de thema’s die we voor de komende vier bijeenkomsten interessant vinden. Niet elke deelnemer hoeft alle boeken te lezen.
De besproken teksten zullen beschikbaar komen.
Er is plaats voor twaalf deelnemers.
BEGELEIDING:
DATA:
TIJD:
PLAATS:

Gerard Kok
Vijf maandagen: 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december
10.00 – 12.00 uur
Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Malburgen
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Inspirerend Harpsong Concert
Marja de Jong geeft met aanstekelijk enthousiasme een inspirerend
concert in de Lucaskerk.
Laat je strelen door hemelse harpklanken en een stem van fluweel.
Juweeltjes uit diverse tijden en windstreken. Old, Folk en wat Swing
met diepgang en een vrolijke noot in maar liefst zes talen over het leven en de natuur.
Franciscus’ gebed Maak me een instrument dat licht, liefde, hoop en
vreugde zaait inspireert Marja. Haar warme stem kust de oer-wijsheid
in de harten van de luisteraars wakker. Met een open hart maak je wijzere keuzes, vindt ze.
Kern van het concert is Marja’s compositie Trilogie voor de Aarde. Eerst onwetend in de klaagzang Notre Terre, dan met groene blik in de ode Con los ojos verdes, en tot slot dankend met
For the beauty of the Earth.
Marja de Jong begeleidt zichzelf op een prachtige Rees Brilliant harp van bijna vijf octaven, met
een ronde, warme klank. Zij zet zich in als inspirator voor natuurlijker leven.
UITVOERING:
DATA:
TIJD:
PLAATS:
ENTREE:
RESERVEREN:

Marja de Jong, marjadejong.jouwweb.nl
Zondag 13 november 2022
14.30 – 15.30 uur; aansluitend meet & greet aan de CD-tafel
Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem
€ 5,00 p.p., inclusief programmaboekje, hapje en drankje;
bij binnenkomst van de kerkruimte cash te voldoen.
is mogelijk via: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.
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Over Duurzaamheid
Eigenlijk kunnen heel veel ‘tegenwoordige’ problemen gelinkt worden met de zorg om moeder
aarde en de zorg om het levensgeluk van mensen nu en in de toekomst.
Vanavond willen we met elkaar stilstaan bij onderstaande vragen:
1.
2.
3.
4.

Hoe kijk je aan tegen de protesten van de boeren?
Wat is de verbinding tussen de huidige wijze van boeren (bv. megastallen) en de klimaatcrisis?
Hoe ‘boeren’ wij zelf? Zijn we goede voorouders?
Uitwisselen van tips: wat zou je zelf nog meer kunnen doen?

Aan de hand van een inleiding, korte filmbeelden en onderling gesprek proberen we antwoorden
te vinden.

BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Bert Oostveen
Donderdag 1 december 2022
19.30-21.00 uur
Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Malburgen
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Concerten in de Lucaskerk
Onze kerk is voor Kerstmis sfeervol versierd en door zijn akoestiek leent het gebouw zich bijzonder voor sfeervolle klanken. Koren en musici maken dan ook graag gebruik van onze ruimte voor
onder meer hun kerstconcerten.
Dit jaar bent u in de gelegenheid om in de dagen voor Kerstmis u op twee momenten door hen
te laten inspireren.
Zangvereniging Irene, een koor van mannen en vrouwen, zal op vrijdagavond 16 december
een kerstsamenzangdienst verzorgen.
Het Harmonieorkest van muziekvereniging Crescendo zal op zondagmiddag 18 december
op verrassende wijze kerstliederen ten gehore brengen.

Arnhem Sinfoniëtta, het grootste niet-professionele symfonieorkest in Arnhem en wijde omgeving, zal in het voorjaar, op zondagmiddag 19 maart 2023, opnieuw een concert verzorgen in de
Lucaskerk.
Voor al deze concerten geldt: let op de eigen publiciteit van de uitvoerenden.
Daarin leest u over het programma, de aanvangstijden en de wijze waarop u
toegangskaartjes kunt bemachtigen.
Ook in de AanZet vindt u te zijner tijd meer informatie.
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The Bucket List
Edward Cole is een steenrijke zakenman. Hij haalt veel voldoening uit zijn
werk, heeft weinig sociale contacten. Carter Chambers is al 45 jaar automonteur. De mannen komen elkaar tegen wanneer ze op dezelfde kamer in het ziekenhuis opgenomen worden wanneer bij hen beiden kanker wordt geconstateerd.
Op een dag krijgen ze allebei slecht nieuws. De onderzoeken wijzen uit dat ze
beiden nog een half tot een heel jaar te leven hebben. De een gooit dan moedeloos een papiertje weg dat de ander opraapt en leest. Het blijkt een bucketlist, een papiertje
waarop Chambers dingen noteerde die hij eens gedaan wilde hebben voor hij zou sterven.
Waar Chambers het papiertje weggooide omdat hij zijn kansen om dingen waar te maken met
de onheilstijding zag vervliegen, ziet Cole daarin juíst de reden om nog zo veel mogelijk waar te
maken in de weinige tijd die hen rest. Geld is geen probleem. Cole haalt zijn nieuwe vriend over
en zo gaan de twee terminale patiënten op pad om nog zo veel mogelijk wensen waar te maken.
Daarbij vervullen ze niet alleen hun eigen individuele verlangens, maar gaan ze ook telkens mee
in die van de ander, waardoor ze elkaars kijk op het leven leren kennen.
Deze film, een komedie-drama, werd voor het eerst vertoond op Kerstmis in Nederland in 2008.
BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Jan Bakker
Donderdag 12 januari 2023
19.30 – 21.30 uur
Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Malburgen
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Wandelen voor de Vastenactie
De Vastentijd in 2023 loopt van woensdag 22 februari tot donderdag 6 april. Het idee om te
wandelen voor een project van de Vastenactie is het vorig jaar goed aangekomen.
Dus biedt de parochiële werkgroep voor Missie-Ontwikkeling-Vrede opnieuw een activiteit aan
waarbij het wandelen een middel is om samen aandacht te besteden aan de noden in de wereld.
Er zullen in de parochie ook op andere plaatsen wandelingen worden georganiseerd, rond hetzelfde thema, maar doordat je door een ander gebied loopt, zal de ervaring telkens anders zijn.
.
Precieze informatie ontbreekt nog en zal door de MOV-groep zeker op verscheidene manieren
worden gepubliceerd.
In ieder geval kunt u de informatie op een later tijdstip in de AanZet vinden.
U bent van harte uitgenodigd om aan deze activiteit(en) deel te nemen.

BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Leden van de M.O.V.-groep
4 of 11 maart 2023
10.30 – 12.00 uur
Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem
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Opschonen en … een plastic monster maken
Op zaterdag 18 maart 2023 is de 21e editie van de Landelijke
Opschoondag. Zoals vorig jaar willen wij graag iets doen om het
zwerfafval op te ruimen in de omgeving van de Lucaskerk, zover
als we kunnen komen.
Jong en oud nodigen we uit om mee te doen aan deze landelijke
voorjaarsschoonmaak. Meedoen is eenvoudig en waardevol.
Kinderen en volwassenen gaan samen op pad om de natuur
rondom de kerk schoon te maken. Daarna gaan we met het opgehaalde plastic een groot monster maken. Misschien siert dat zondags de ingang van de kerk, zodat alle mensen weten dat er werk aan de winkel is (geweest).
Je kunt helpen door materialen beschikbaar te stellen, te helpen bij het inzamelen van het afval
of te zorgen voor een gezellige verzamelplek en iets lekkers bij de koffie. In verband met de benodigde materialen (en het lekkers): meld je ruim tevoren aan bij het secretariaat: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.

BEGELEIDING: Maria Buijs en Jan Bakker
DATUM:
Zaterdag 18 maart 2023
TIJD:
14.00 – 17.00 uur
PLAATS:
Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem
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Een dag bezinning in het klooster
Een dag bezinning in een kloosterlijke omgeving. We denken aan
een groepje van maximaal acht personen die rond 10.00 uur in
een nabij gelegen klooster ‘hun intrede doen’ en onder de ervaren leiding van Piet Buijs een stilte-dag meemaken.
Wij gaan ervan uit dat zij met de kloostergemeenschap een aantal getijden meebidden.
Na het avondeten en het laatste koorgebed, de completen, sluit
de bezinningsdag.
Voordat we concrete afspraken maken, peilen we de belangstelling voor zo’n dag. Als u interesse hebt, neem dan voor meer
informatie zo snel mogelijk contact op met: Piet Buijs  06.83152636.

BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Piet Buijs
Donderdag 13 april 2023
10.00-20.00 uur
We zoeken nog een geschikte locatie

VERBLIJFSKOSTEN: Nader overleg nodig.
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Libellen: spectaculaire luchtacrobaten
Wij willen u kennis laten maken met zeer
beweeglijke insecten, die wij maar nauwelijks
met onze blik kunnen vangen, onhoorbaar voor
onze oren.
Mooi zijn ze, maar ze dwingen vooral ontzag af vanwege hun
wendbaarheid, hun razendsnelle vlucht.
Hun voorland is het water. Hun levenscyclus is bijzonder.
Wij vertellen er graag over.
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PRESENTATIE:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Piet en Maria Buijs
Donderdag 20 april 2023
14.00-15.30 uur
Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

Op zoek naar kleine kriebelbeestjes
Insecten … van die kleine kriebelbeestjes die ook kunnen steken …
niks voor mij.
Toch zijn er erg mooie, interessante en leuke insecten, zoals vlinders
en lieveheersbeestjes, of wantsen en bijen.
We gaan samen zoveel mogelijk insecten zoeken rond de kerk. We gaan ze vangen of
fotograferen en samen zoeken we uit wat het is. Er zijn er vast bij die je nog nooit gezien hebt.
Ik breng netjes mee, potjes om ze in te bewaren en boeken, zodat we weten wat we gezien hebben. Natuurlijk laten we ze weer los.
Tijdens de speurtocht drinken we wat en eten wat lekkers. En als we er niet
uitkomen, zetten we de foto op waarneming.nl. Daar weten ze het vast wel.
Geef je wel op, want als het pijpenstelen regent, verstoppen
de insecten zich en kunnen we een nieuw afspraak maken.

BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Maria Buijs
Zaterdag 7 mei 2022
14.00-16.30 uur
Secretariaat Lucaslocatie, Rijksweg West 54, 6842 BE Elden/Arnhem
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Op Mariabedevaart…
Op 11 augustus en op 1 oktober 2021 gingen er weer veel parochianen op bedevaart naar Kevelaer. Deze pelgrimstochten naar Maria van Kevelaer werden
respectievelijk georganiseerd door de Betuwse Broederschap en de Arnhemse
Broederschap, beide van onze parochie.
Wat is een broederschap? Wat is de geschiedenis van de Betuwse broederschap die al sinds de 17e eeuw hier actief is en wat is er tijdens zo’n bedevaart
te beleven? Welke bijzondere verhalen en herinneringen hebben parochianen
daaraan bewaard?
Voor wie een keer de belevingen bij zo’n pelgrimstocht naar Kevelaer (of een
andere Maria-bedevaartplaats) wil meemaken en voor wie de eigen ervaring
met zo’n pelgrimstocht wil delen, gaan we in deze meimaand via foto’s en verhalen op bedevaart.
We hopen dat ook mensen die eerder op bedevaart naar Maria (in Lourdes of Kevelaer of waar
ook) zijn geweest, aan deze middag meedoen. Zij kunnen hun ervaringen delen.
Kijken naar dia’s, luisteren naar verhalen, samen zingen en bidden; een middag op bedevaart,
misschien ook een kostbare reis naar binnen.
PRESENTATIE:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Gerard Kok en anderen
Woensdag 3 mei 2023
14.30-16.00 uur
Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem
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Wandeltocht op Hemelvaart
Geen dauwtrappen, maar wel genieten van de natuur; of ook
goed kijken hoe het ermee is. Gewoon vanuit het kerkplein de
natuur in, in Elden en omgeving. We slaan samen net wat andere weggetjes in dan normaal en we laten het vooral anders op
ons inwerken. Ons motto is ‘stilstaan bij de natuur’, ook bij onze
eigen natuur als groeiend mens. Wat raakt ieder van ons speciaal? Stilte en samenspraak wisselen elkaar af.
De wandelroute zal ongeveer vijf km. zijn en is ook voor rolstoelers toegankelijk. Het is geen
prestatie-, eerder een geniet- en meditatietocht.
We starten met een paar ‘opwarmoefeningen’ in de pastorietuin, die je wellicht van pas komen.
Ook is er dan een kopje koffie of thee.
Er is onderweg een picknickplaats, waar we de zelf meegebrachte lunch samen delen. Bij regenachtig weer zorgen we voor een praktische oplossing.
Kom ga mee, maak je wandelschoenen of wandelwielen alvast klaar …
Deelnemers vanuit de hele parochie zijn welkom. Je kunt een introducé meenemen. Per groep
hoogstens 10 personen. Aanmelden kan tot 1 mei. Bij meer aanmeldingen komt er een tweede
groep, met ook een ervaren begeleider.
BEGELEIDING:
DATUM:
VERTREK:
AANKOMST:

Marja Hoogwegt (info: 06.42278888)
Donderdag 18 mei 2023
11.00 uur bij de Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden
14.30 uur bij de Lucaskerk
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Het Mysterie van Rijkers’ woerd
Rond 1815 was boerderij De Koornmaat in bezit van boer Leendert Rijkers.
Het was een gemengd bedrijf met landbouw, fruitteelt en veeteelt: varkens,
kippen en koeien. Daarnaast liep er sinds de watersnood van 1809 op het erf
ook een groep eenden met een prachtige woerd.
Die mannetjeseend was heel kostbaar voor boer Rijkers, want nakomelingen van deze woerd kon de boer voor
vele duiten verkopen. ‘s Nachts werd de woerd dan ook steeds zorgvuldig achter slot en grendel opgeborgen.
Nog steeds waart er een mysterie rond Stadsboerderij De Korenmaat, zoals de boerderij nu heet.
Het verhaal gaat dat al bijna tweehonderd jaar geleden die mannetjeseend van de boerderij is verdwenen en niemand weet hoe dat gebeurde. Maar er zijn ook geruchten dat deze eend nog steeds regelmatig in de omgeving
van het boerenerf wordt gesignaleerd. Men vermoedt dat de ziel van de eend pas rust zal vinden als de wijze
waarop de eend werd ontvreemd eens en voorgoed wordt ontdekt en openbaar gemaakt.
Wil je meehelpen om dit mysterie op te lossen?… dan moet je zeker aan deze laatste, zomerse, CuCa-activiteit deelnemen. Ouders en kinderen en andere unieke mensen vormen samen
groepjes speurders. Kinderen doen met de volwassenen mee, maar hebben een eigen manier
om te helpen bij de oplossing. Welke speurdersgroep lost het mysterie als eerste op?
Een speelse en spannende middag waarin we samen het mysterie proberen op te lossen.
We kunnen elkaar ontmoeten – zittend en wandelend – als één grote familie van speurneuzen.
Aanmelden vóór 1 mei; je krijgt dan een speciale uitnodiging met meer informatie toegestuurd.
BEGELEIDING:
DATUM:
TIJD:
PLAATS:

Jos en Gerard Kok met beide dochters
Zaterdag 3 juni 2023
13.30 – 17.30 uur
De Hooijmaat bij Stadsboerderij De Korenmaat
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ONDERWERP
Geloofsgesprekken over het leven
Op voetreis met Franciscus van Assisi
Dali, de Bijbel, surrealisme, games
Psalmen, sleutel tot de Bijbel (4x)
Lessen van de monnik Anselm Grün (5x)
Harpsongs - Concert voor de Aarde
Over duurzaamheid
Kerstsamenzangdienst
Kerstconcert
Film: The Bucket List
Wandelen voor de Vastenactie
Opschonen en … plastic monster maken
Concert
Bezinning in kloosterlijke sfeer
Libellen, spectaculaire luchtacrobaten
Op zoek naar kleine kriebelbeestjes
Op Maria-bedevaart…
Wandelen op Hemelvaart
Het mysterie van Rijkers’ woerd

BEGELEIDING
Gespreksleiders
Ellie Smeekens&Maarten S.
Gerard Kok
Aloys Lurvink
Gerard Kok
Marja de Jong
Bert Oostveen
Zangvereniging Irene
Crescendo
Jan Bakker
M.O.V.-groep
Maria Buijs & Jan Bakker
Arnhem Sinfoniëtta
Piet Buijs
Piet en Maria Buijs
Maria Buijs
Gerard Kok en anderen
Marja Hoogwegt
Familie Kok

DAGDEEL
Zo-mo
Ma-av
Zaterdag
Do-av
Ma-mo
Zo-mi
Do-av
Vr-av
Zo-mi
Do-av
???
Zaterdag
Zo-mi
Donderdag
Do-mi
Zaterdag
Wo-mi
Do-mo
Za-mi

DATA
Ongev. 6-wekelijks: start 2 okt.
3 oktober 2022
8 oktober 2022
13, 27 okt., 10, 24 nov. 2022
17, 31 okt., 14, 28 nov., 12 dec.
13 november 2022
1 december 2022
16 december 2022
18 december 2022
12 januari 2023
???
18 maart 2023
19 maart 2023
13 april 2023
20 april 2023
6 mei 2023
3 mei 2023
18 mei 2023
3 juni 2023

PLAATS
Lucaskerk
Emmauskapel
Uden
Emmauskapel
Emmauskapel
Lucaskerk
Emmauskapel
Lucaskerk
Lucaskerk
Emmauskapel
???
Buiten Lucask.
Lucaskerk
Klooster
Lucaskerk
Rond Lucask.
Emmauskapel
Vanaf Lucask.
De Hooijmaat

SOORT ACTIVITEIT
Dialoog
Dia-vertelling
Excursie
Cursus
Cursus
Concert
Inleiding + gesprek
Samenzang
Concert
Film
Wandelen
Buitenwerk
Concert
Kloosterdag
Dia-lezing
Natuurverkenning
Maria ter eer
Wandeltocht
Speurwerk
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Er gebeurt meer in Arnhem-Zuid
Om op de hoogte te blijven van het
goede nieuws in dit deel van de parochie
kun je je gratis abonneren op de tweewekelijks verschijnende Nieuwsbrief voor
Arnhem-Zuid: de AanZet.
Geef je mailadres door aan:
redactie.anz@eusebiusparochie.nl
Hou de publicaties in de gaten!

Je zult het meemaken!
Dit motto van de Ontmoetingsavond in
2022 kan ook gelden voor de activiteiten
van dit CuCa-aanbod,

We hopen dat u/jij er iets in vindt
dat bij je vraag of interesse aansluit.
Het is fijn als u/je de laatste twee bladzijden gebruikt om je aan te melden.
Je ideeën, reacties,
wensen en andere bijdragen
kunt je altijd kwijt
via het secretariaat:
Aan de LocatieRaad A-Z
Rijksweg-West 54A
6842 BE Arnhem
of via:
lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.
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Om zelf te onthouden:
Ik heb me opgegeven voor de volgende activiteiten:

Opmerkingen die ik op het formulier maakte:

-----------------------------------------------------------------------------Vanwege materialen/plaatsruimte stellen we aanmelding op prijs voor onderstaande activiteiten.
(hokje aankruisen en dit blad inleveren bij het secretariaat of in de speciale doos in kerk/kapel)

Naam: ____________________________
Telefoonnummer: ________________E-mail: ___________________________
meldt zich voor de volgende activiteiten (hokje voor paginanummer aankruisen):


3: Geloofsgesprekken (data vermelden)

 12: Opschonen… een monster maken



4: Op voetreis met Franciscus

 14: Bezinning in een kloosterlijke sfeer



5: Excursie: Dali en de Bijbel

 15: Over libellen



6: Psalmen, sleutel tot de Bijbel

 16: Op zoek naar kleine kriebelbeestjes



7: Lessen van de monnik Anselm Grün

 17: Op Mariabedevaart …



8: Harpsongs, concert voor de Aarde

 18: Wandelen op Hemelvaart



9: Over duurzaamheid

 19: Het Mysterie van Rijkers’ woerd

 11: Film: The bucket list
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Mijn tips en andere reacties op dit aanbod:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ik zou willen dat jullie in het volgende aanbod aandacht besteden aan het onderwerp:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ik wil wel eens iets vertellen / laten zien / organiseren over het onderwerp:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

