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Redactioneel
Afgelopen week brachten onze
bisschoppen een bezoek aan de
Paus om te praten over de situatie van de katholieke kerk in
Nederland. In een rapport
schetsen zij een somber beeld:
het aantal pastores is de afgelopen 10 jaar sterk gedaald,
het aantal wekelijkse kerkgangers loopt hard terug. Verdere
fusies van de parochies zijn
volgens de bisschoppen onontkoombaar. Voor de meeste
mensen is de kerk niet meer
relevant voor de problemen
van onze tijd, in de media
speelt de kerk nog nauwelijks
een rol. Toen ik dit las, dacht
ik: ja, dat klopt wel. En toch...
zie ik ook hele andere dingen.
Als iemand het moeilijk heeft of
ernstig ziek is, hoor ik vaak
zeggen: ‘ik steek een kaarsje
voor je op’, ook door mensen
die niet kerkelijk zijn. Bij uitvaarten worden vaak nog de
oeroude kerkelijke rituelen gebruikt, ook al vinden ze niet
meer in een kerk plaats. Afgelopen week vertelde de schrijver Abdelkader Benali, moslim,
in Op1 het verhaal van de Verloren Zoon. Dit naar aanleiding
van het schilderij van Rembrandt. Ontroerend mooi, iedereen aan tafel was er even
stil van. Zo hebben geloofsverhalen ook in deze tijd nog veel
zeggingskracht. Om te bemoedigen, te troosten, te inspireren om het goede te doen.
Jeannette ’t Hoen

In gesprek met…
Nico Meenink
Nico ontvangt mij bij de voordeur van Bazar54 en we gaan
beneden zitten in de ontmoetingsruimte. Hij is een zeer betrokken man bij de Bazar54,
waarvan hijzelf zegt: “ik ben er
gewoon ingerold”. Dit was zo’n
zes jaar geleden. De opslagruimte voor spullen bij de koepelgevangenis ging dicht en zo
kwam hij in de oude pastorie
van de Lucas terecht. Van oorsprong is hij bloembinder, dit is
te zien aan de mooie boeketten
die hij toont in Bazar54, “gewoon voor de sfeer”. Daarnaast
geeft hij op Elderveld workshops bloemschikking en hij
houdt “Elderveld Schoon”.

Zijn kennis als vakdocent bloemist kan hij goed gebruiken in
zijn huidige rol als coördinator
van de dames- en herenkleding. En dat is bij Bazar54 te
zien. Het sorteren van gekregen schoenen van de 4daagseversiering of zoals laatst
20 paar vieze voetbalschoenen
met meer klei dan schoen
schoonmaken, daar draait hij
z’n hand niet voor om. Het
mooi presenteren van de kleding, dat is het voor hem. ”Op
maat en kleur, overhemden
gestreken, dat vind ik leuk om
te doen. Dan krijg je Aida”. Ik
ken de opera, maar deze Aida
blijkt te staan voor: Attention
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Nieuwsbrief
voor Arnhem-Zuid –
Goed Nieuws voor ieder
Interest Desire Action. Dit betekent in de praktijk dat ook in
een tweedehands winkel, zoals
de Bazar54, alles overzichtelijk
en verzorgd aangeboden moet
worden.
“Het COA helpt goed mee met
het inplannen van de bezoekers uit Elderhoeve en de twee
boten”, zegt hij. “Probeer jezelf
eens goed in te beelden: ‘de’
vluchteling bestaat niet, maar
is een gevlucht persoon” zegt
hij. “En blijf vooral spullen
brengen, vooral herenkleding
(winterjassen), borden, beddengoed e.d.. Voor een ieder
die tijd over heeft: vrijwilligers
zijn altijd welkom, zelfs voor
een enkel uurtje per week.”
Birgit Schiebergen

Bazar54
Deze is in de oude pastorie,
Rijksweg-West 54, naast de
Lucaskerk. Wat kunt u zoal
brengen: kleding, schoenen,
keukenspullen,
beddengoed,
speelgoed, koffers, tassen, gereedschap. Geen bedden en
meubilair. Daar is geen ruimte
voor. U kunt daarvan wel een
foto opsturen naar info@bazar54.nl. Graag met telefoonnummer, dan kan er contact
worden opgenomen. Alles afgeven (graag schoon en heel)
op maandag of vrijdag tussen 9 en 14 uur. Kijk op
https://bazar54.nl voor meer
informatie.

KinderWoordDienst
20 november. Christus Koning. De kinderen horen dat Jezus het licht van de wereld is.
In de kerk lezen zij een korte
tekst voor en steken dan een
kaars aan. Dan volgen er nog
zes teksten en brandende
kaarsen. Deze worden naar het
kruisbeeld van Jezus gebracht.
16 november 2022

Familieviering
27 november is er een familieviering. Deze zondag vieren
we de eerste zondag van de
advent. Wat betekent dat eigenlijk? Advent komt van het
Latijnse Adventus, wat verwachting betekent. En dat is
wat wij doen: de komst van Jezus verwachten.
Daar gaan wij ons op voorbereiden. We hopen dat er veel
kinderen met ouders, opa’s en
oma’s aanwezig zijn.

Cucaprogramma
Uit de Wereld

Geloofsgesprekken
20 november is er weer een
geloofsgesprek na de viering
en de koffie. Het onderwerp is:
op weg naar…. Kerstmis. Trees
de Kroon en Gerard Kok leiden
deze bijeenkomst. Er wordt afgesloten met een eenvoudige
broodmaaltijd.

Duurzaamheid

Allerzielenviering
Op 2 november hadden we een
mooie Allerzielenviering in de
Lucaskerk. Daarin herdachten
we alle overleden parochianen
uit Arnhem-Zuid van het afgelopen jaar. Voor ieder van hen
werd door een familielid of
vriend een kaars aangestoken
aan de Paaskaars. Daarna konden alle aanwezigen een waxinelichtje aansteken voor hun
dierbaren.
Het
Lucaskoor
zorgde voor een mooie muzikale omlijsting.

Talent gezocht
Wegens verhuizing van huidige
bezorgers zijn we in Elden op
zoek naar nieuwe bezorgers
voor het parochieblad. Het gaat
om de volgende buurten: 1)
Tappisstraat en I.W.J. Vos de
Waelstraat, 2) Allegrolaan,
Cantatestraat en Opusstraat.
Informatie en aanmelden bij
Jan Bakker (06.82908141) of
het Lucassecretariaat.

Dat is het thema van 1 december. Veel van de ‘tegenwoordige problemen’ kunnen gelinkt
worden aan de zorg om moeder
aarde. Het gaat om het levensgeluk van mensen, nu en in de
toekomst. Zowel hier, maar
vooral ook elders op deze
aarde. Op dit moment vindt in
Egypte de zoveelste wereldwijde
klimaattop
plaats.
Wat is er in de wereld aan de
hand en welke problemen spelen er elders en bij ons (overstromingen in Limburg, hete en
droge zomers, protesterende
boeren)? Maar we willen ook
stilstaan bij wat we zelf (nog
meer)
kunnen
doen.
Aan de hand van een inleiding,
korte filmbeelden en onderling
gesprek kunnen we proberen
antwoorden te vinden en elkaar
te stimuleren. Donderdag 1
december van 19.30- 21.00
uur in de Emmauskapel. Begeleiding: Bert Oostveen.

Veel Nederlanders voelen zich schapen
zonder herder. Er is dus veel te oogsten.
Erik Borgman, Katholiek Nieuwsblad

minder. Sommigen zeggen: ‘Je
moet er maar overheen zijn!’
Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Toch moet je verder
en dat wil je ook! Verder gaan
is dan een hele kunst.
Misschien vindt u het prettig
om daar, onder begeleiding,
met lotgenoten over te praten,
met respect voor ieders eigen
verhaal. Je leert van elkaar!
Dat kan in zes bijeenkomsten.
Dit aanbod is een samenwerkingsproject van de Eusebiusparochie en de Protestantse
gemeenten.
9 januari 2023: Kennismaken
met elkaar, 6 februari 2023:
Het rouwproces, 6 maart 2023:
Mensen om je heen, 3 april
2023: Wat geeft mij steun? 1
mei 2023: Incompleet en hoe
nu verder? 5 juni 2023: Verbondenheid blijft … en afsluiting.
Maandagochtend van
10.00 - 11.30 uur in de Emmauskapel. Aanmelden vóór
15 december bij Anita Coenraads, 06.15189911.

Mensen in rouw
Iemand verliezen…….. en toch
weer verder gaan.
Als iemand overlijdt, is dat een
emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Het heeft tijd nodig
om het verdriet en het gemis
een plek te geven. In het begin
luisteren mensen. Maar na verloop van tijd wordt dat
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