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NIEUWSBRIEF

Verlangen, hoop en wat kunnen we er zelf aan bijdragen?
We bevinden ons alweer in de adventstijd. In deze weken gaan we vol hoop en verwachting op weg naar
Kerstmis. Of toch niet...? Er is immers heel wat aan de hand in de wereld, waardoor je de hoop soms wel
eens kunt verliezen. Maar toch, dat licht van kerstmis wordt steeds feller en laat dat voor ons ook een
hulpmiddel zijn om die hoop weer levendiger te maken. Dat kan vaak al met kleine dingen beginnen.
Als je op internet zoekt op het woord “Kerstmis” krijg je allerlei pagina’s met gezelligheid, kerstdiners,
kerstmarkten, vakanties etc. Pas op de 6e pagina kom ik tegen waar kerstmis voor ons werkelijk over gaat. Over
de geboorte van een kind in een stal, omdat er in de herbergen geen plek meer is. Een thema wat anno 2022
helaas nog hoogst actueel is. Een vredesvorst wordt geboren, terwijl de vrede vaak zo ver weg is. De wereld is
voor velen geen veilige woonplaats. We weten het en dat doet zeer. Iedereen wil toch vrede, maar waarom is er
dan op zoveel plaatsen oorlog? In de kerk, maar ook met Kerstmis draait het ondanks alles om ‘hoop hebben,
hoop houden en elkaar bemoedigen’. En daar kunnen
we zelf ook een steentje aan bijdragen, vaak meer dan
Contactgegevens
we in eerste instantie denken. Laten we vooral dáár aan
werken in deze advent, op weg naar Kerstmis. Wij wensen
Voor doop, huwelijk,
u een goede adventstijd toe en voor daarna een zalig
biechten, opgeven van
Kerstfeest!
intenties etc. en alle

Na de kerstdagen gaan we op weg naar Oud &Nieuw. Wij
wensen u een veilige jaarwisseling en op zondag 1 januari
nodigen wij u allen dan uit voor de nieuwjaarsreceptie,
aansluitend op de viering van 9.30 uur. Laten we elkaar
dan alle goeds voor 2023 toewensen!

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:

Verbouw Emmaüskerk opgeleverd,
plan gerealiseerd
Het is al weer ruim twee jaar geleden dat de
locatieraad een plan indiende bij het parochiebestuur
voor een verbouwing van de kerk voor een aanpassing
van de keuken en de toiletten aan de eisen van deze tijd.
Na de goedkeuringen van parochiebestuur, bisdom en
gemeente is het uiteindelijk gelukt om, ondanks een forse

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 25 januari 2023.
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stijging van de bouwmaterialen
en overige kosten, opdrachten te
geven aan een viertal opdrachtnemers
te weten: De Brouwer BV aannemersbedrijf uit
Ellecom en Loodgietersbedrijf Tesselaar uit Dieren, de
keukeninrichting aan KuchenTreff en het schilderwerk
aan Schouten services uit Dieren.
De overspannen bouwmarkt heeft een rol gespeeld
in de voortgang maar inmiddels is de verbouw
gereed. De oplevering van het aannemersen loodgieterswerk heeft op 9 september jl.
plaatsgevonden en het afsluitende schilderwerk is
daarna ook gereedgekomen. Ook de gemeente heeft
op 20 oktober de verbouwing goedgekeurd.
Het resultaat mag er zijn. De noodzakelijke
verruiming van de afmeting van keuken is goed
gelukt en het geheel ziet er goed verzorgd uit. Het
buffet verleend zijn diensten als uitschenkbalie voor
de zondagse koffie na de viering goed waarbij de
patio nu meer zitplaatsen kan bieden.
Het invalidentoilet voldoet aan de wettelijke eisen

evenals de bergplaats voor de schoonmaakspullen.
Tenslotte zien de nieuw gesitueerde dames- en
herentoiletten er aanmerkelijk beter uit dan de 50
jaar oude en kleine voorgangers.
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij
het onderhoud van de boeiboorden van de luifel
met een meer passende kleur weer tot een mooi
architectonisch geheel te brengen.
Een woord van waardering is op zijn plaats voor allen
die aan de uitvoering hun bijdrage hebben geleverd
en last but not least onze dank aan het bureau
Dominic Dirkse Design, Architecture & Interior uit
Arnhem voor het ontwerp.

Nieuwsbrief Sint Eusebiusparochie, locatie Dieren - De Steeg - Rheden

18 november 2022

Happy end
Een “Happy end”. Zo heb ik de laatste
Eucharistie-viering op 25 september jl.
ervaren. De zang van beide koren, maar ook die van
ons allen samen, de gele linten boven onze hoofden,
maar ook de goede woorden die gesproken zijn. Ik
heb er in de bindende kracht van ons geloven mogen
ervaren. En ook de uitnodiging om samen verder te
gaan. Hartelijk dank!
Emeritus pastor Jan te Molder

”Ieder kind een goede start”
De ontwikkeling van kinderen in hun eerste
levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst
en ontsnapping uit de extreme armoede. Ieder
kind heeft recht op een goede start in het leven,
maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld
in de wereld. Adventsactie wil bijdragen aan het
verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022
verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en
gezondheid’.
Onze Eusebiusparochie kiest met name voor
het project in Somalië! Zonnepanelen en een
bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië Met
hulp van Adventsactie kan het Garbaharey
ziekenhuis apparatuur en materialen voor
laboratoriumonderzoek aanschaffen. Inwoners uit de
wijde omgeving krijgen daarmee toegang tot betere
gezondheidszorg.
Wat is er aan de hand?
De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt
geraakt door de langdurige burgeroorlog in het
land. Deze veroorzaakt politieke en economische
instabiliteit. De infrastructuur is verwoest. Wat
resteert aan gezondheidscentra is overbelast,
onderbezet en er is gebrek aan alles. Bijna nergens
ter wereld sterven zoveel baby’s, kinderen en jonge
moeders.
In de afgelegen Gedo regio ligt het Garbaharey
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districts-ziekenhuis. Inwoners uit de
hele regio zijn voor gezondheidszorg
afhankelijk van dit ziekenhuis. Ook hier zijn
de voorzieningen gebrekkig. Zo valt de elektriciteit
geregeld uit en is er ’s nachts zelfs helemaal geen
stroomvoorziening. De private energieleverancier
schakelt de stroom namelijk om middernacht uit.
Wat willen we bereiken?
De beschikbaarheid van basiszorg moet verbeteren,
zodat meer mensen toegang krijgen tot zorg.
Een betrouwbare stroomvoorziening is daarvoor
essentieel. Het is niet acceptabel dat patiënten en
medisch personeel ’s nachts in het donker zitten en
dat apparatuur voor het beademen en monitoren van
patiënten wordt uitgeschakeld. Daarnaast willen we
de kwaliteit van de laboratoriumdiensten vergroten,
zodat artsen beter diagnoses kunnen stellen.
Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij ondervoeding,
bloedvergiftiging en ook om infectieziekten bij
kinderen vast te stellen.
Hoe doen we dat?
Voor de patiëntenafdelingen worden ook
zonnepanelen geïnstalleerd en het ziekenhuis krijgt
medische apparatuur. Er wordt een bloedbank
aangeschaft om gedoneerd bloed te kunnen
bewaren. Patiënten zijn dan in acute situaties
niet langer afhankelijk van toevallig aanwezige
donoren. Het laboratorium krijgt de beschikking
over chemicaliën voor het uitvoeren van
bloedonderzoek en andere diagnostische tests en de
laboratoriummedewerkers krijgen hier extra training
voor.
Dit project komt ten goede aan de opgenomen
volwassenen en kinderen. Voor de patiënten,
vooral jonge kinderen, kan bloed- en biochemisch
onderzoek worden gedaan en mensen krijgen
tijdig een bloedtransfusie. Zo verbeteren we de
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gezondheidszorg wat levens spaart,
met name van kinderen!
Steun dit project van Adventsactie en doneer:
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den
Haag.
Meer informatie: www.adventsactie.nl

Kom jij ook meezingen in de kerst
familieviering op kerstavond 24
december?
Op kerstavond (24 december) is er om 19.00 uur een
familieviering in de Emmaüskerk. Om deze viering
nóg feestelijker te maken, zal er een kinderkoor
kerstliedjes zingen. En daar kun jij ook in meezingen!
Zit jij op de basisschool en vind jij zingen leuk?
Dan ben je van harte welkom om mee te zingen.
Wij repeteren in de Emmaüskerk, Rode Kruislaan
2 te Dieren op: woensdag 7 december, woensdag
14 december en
op woensdag 21
december, steeds
van 19.00 uur tot
19.45 uur.
Wij zien jou
graag op de
eerste repetitie!
Aanmelden is niet
nodig. Tot dan!
Meer info? Emma Dirkse van den Heuvel, e-mail:
emmaschouten1@gmail.com

Actie Kersttas
De kerken binnen DIANA in de gemeenten Rheden
en Rozendaal organiseren in samenwerking met
Stichting STRAK ook dit jaar weer de Actie Kersttas.
Mensen die van een minimum inkomen moeten
leven krijgen een kerstpakket met allerhande
bruikbare etenswaren. Dit jaar kiezen wij wederom
voor een pakket, hierdoor zal er geen inzameling
van boodschappen meer plaatsvinden. Wij
vragen daarom ook deze keer om en financiële
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donatie in plaats van doneren van
boodschappen.
Vrijwilligers van de kerken, Diaconieën,
Parochiële Caritasinstellingen en Stichting STRAK
(voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) werken
samen aan de organisatie en het uitreiken van 400
gevulde pakketten. Mensen met een minimum
inkomen die moeite hebben in december de eindjes
aan elkaar te knopen kunnen zich opgeven voor een
pakket.
In deze tijd van stijgende prijzen zijn ook de
pakketten duurder worden, dit jaar kost een pakket
40 Euro. We zijn dan ook extra afhankelijk van giften
van de kerken en hun leden.
Iedereen die wil bijdragen aan deze actie kan een
bijdrage over maken op rekeningnummer
NL13 RABO 0313 6035 37 t.n.v. RK Parochie Sint
Eusebius onder vermelding van ‘Actie Kersttas 2022’.
Op deze manier zorgt u voor een lichtpuntje tijdens
de Kerstdagen voor mensen die dit het hardst nodig
hebben. Alvast dank voor uw bijdrage!
Uw Caritasinstelling van de Sint Eusebiusparochie –
werkgroep Veluwezoom

Vacature medewerker communicatie
De locatieraad van de Emmaüskerk hecht erg veel
waarde aan de communicatie met haar leden en
geïnteresseerden. Deze communicatie vindt voor een
belangrijk deel plaats via de Nieuwsbrief, de website,
het Eusebiusvenster en de mededelingen in de
weekendvieringen.
Wij zijn op zoek naar iemand die deze communicatie
op zich wil nemen. Het gaat daarbij om het
verzamelen van kopij en het berichten over komende
activiteiten. D.m.v. deze communicatie weten de
lezers wat er zich allemaal af speelt binnen de
parochie/locatie Emmaüskerk. Het zal je ongeveer
6-8 uur per maand aan tijd kosten. Je hoeft het niet
alleen te doen, er zijn meerdere mensen die kopij
aanleveren en de opmaak van de Nieuwsbrief wordt
verzorgd door een professional.
Lijkt dit jou wel een mooie uitdaging en wil je ook
best graag een bijdrage leveren aan het wel en wee
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in onze parochiegemeenschap? Of wil
je eerst nog wat meer informatie over
deze vacature? Neem dan a.u.b. contact op
met Paul Hendriksen (p.hendriksen99@upcmail.nl
of via 06-41738183) of met Jan Jansen
(jan.jansen46@planet.nl of via 06-53806760).

Paaskaars
Wij willen de “oude “ Paaskaars weer beschikbaar
stellen aan een van onze parochianen. Net als
voorgaande jaren willen wij zoveel mogelijk
parochianen kans laten maken op een kaars. Door
de coronaperikelen hebben wij de kaars van 2020
niet uitgereikt. Dit jaar zijn er dus 2 kaarsen te
vergeven; de Paaskaars van 2020 en van 2021. Mocht
u belangstelling hebben voor een Paaskaars dan kunt
u zich hiervoor opgeven. Maar u kunt ook iemand
opgeven waarvan u vindt dat diegene een paaskaars
verdient.
Achter in de hal van de kerk zal een aantal weken
gelegenheid zijn een briefje in te vullen met uw
gegevens of de gegevens van degene die volgens u
een Paaskaars verdient.
Uit de verzamelde briefjes zullen 2 namen getrokken
worden die de Paaskaars krijgen. Deze trekking zal op
een zondag na de viering gedaan worden.
Locatieraad Emmaüskerk

Een geloofsgemeenschap leeft voort
Wie na de verkoop van de Mauritiuskerk in
Rheden aan de Vrije Evangelische
Christengemeenschap mocht
denken dat ook de R.K.gemeenschap uit elkaar zou vallen,
heeft het mis. Weliswaar was bij
het besluit tot ‘onttrekking aan
de eredienst’ aangegeven door de
toenmalige parochie Levend Water,
dat een steunpunt zou moeten
blijven, maar vul dat maar eens in
als het puntje bij het paaltje komt.
Pastor Han Eerkens zette zich ervoor in en men vond
gehoor bij de Protestantse gemeenschap en de
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Dorpskerk. Zij stelden het Jonkvrouwe
Brantsencentrum ter beschikking om
elkaar te kunnen blijven ontmoeten. Na
het terugtreden van Pastor Eerkens nam pastor
Anita Coenraads dit stokje over en begeleidt de
groep. Elke 2 maanden lezen we in de wekelijkse
mededelingen dat er weer een bijeenkomst is van
de Mauritiusgroep, die wordt voorbereid door
Annemieke de Koning, Mieke van Kroonenburg en
Jeroen Tacke. Deze keer daags voor de naamdag
van St. Mauritius, patroonheilige van Rheden, op 22
september. Als ik (ongevraagd) binnenkom word ik
hartelijk begroet door Annemieke de Koning.
Er is voor iedereen koffie met iets heel lekkers.
Naarmate meer mensen binnenkomen neemt
het geroezemoes toe. Hier is duidelijk sprake van
‘oude bekenden’ onder elkaar. I.v.m. vakantie van
pastor Anita Coenraads neemt Annemieke, na het

zingen van het Mauritiuslied ook de geestelijke
inspiratiegedachte voor haar rekening en worden
de overledenen herdacht. Dan is er ruimte voor het
uitwisselen van gedachten en ervaringen. Degenen
die nu in Velp ‘kerken’ noemen het welkom zijn daar.
Het aanmelden van communicanten en vormelingen
wordt besproken. Er wordt nader geïnformeerd. Zij
die naar Dieren gaan noemen de sfeer, uitstraling
en belangstelling voor elkaar als kenmerkend. Het
accent ligt echter op de geloofsgemeenschap St.
Eusebius, niet op de locatie. Er wordt geopperd te
vragen of er een rolstoel in de kerken aanwezig zou
kunnen zijn. (Opmerking redactie: Dat is inmiddels
geregeld). En de glazen deuren zijn uit de opslag
gehaald en teruggeplaatst in de kapel van de
voormalige Mauritiuskerk. Veel waardering is er
voor de Protestantse gemeenschap, die niet alleen
deze ruimte beschikbaar stelt, maar bij lief en leed
ook regelmatig een bloemetje bezorgt bij hen die
dat verdienen of nodig hebben. Ook uitvaarten zijn
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mogelijk vanuit de Dorpskerk.
Dan is er nog iemand die 2
Mauritiusbundels heeft en er 1 aan
een belangstellende wil afstaan. Het boekje
vindt gretig aftrek. Om op de Mauritiusdag te kunnen
klinken is er voor ieder iets te drinken, inclusief
zoutjes. Dat maakt de sfeer nog gemoedelijker.
Met het zingen van het oude Mauritiuslied wordt
deze zinvolle middag afgesloten. Als ik naar huis
rijd bedenk ik me dat het opvallend is dat waar
katholieke kerken gesloten worden, de oecumenische
gedachte een nieuwe dimensie krijgt. Ik heb dat
ervaren in het gesprek met Leo Smeets in De Steeg,
zie dat ook in Brummen en heb dat vanmiddag ook
weer gemerkt. Een voor mij positieve invulling van
het woord Christenen.
Mart

Kindjewiegen
Op 1e Kerstdag om 15.00 uur wordt weer het
traditionele kindje-wiegen opgevoerd. Het
Kindjewiegen is altijd een feest voor jong en
oud in de sfeervol aangeklede Emmaüskerk. Het
kerstverhaal wordt
verteld en uitgebeeld
door de kinderen,
eventueel samen met
hun ouders. Kinderen
die mee willen spelen
worden verzocht om
14.30 uur aanwezig te zijn om je te verkleden. Er is
een koor dat de bekende en sfeervolle kerstliedjes zal
laten klinken. Jullie zijn allemaal van harte welkom en
neem vooral ook je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Leeskring Ellecom
OECUMENISCHE LEESKRING van boeken op
theologisch gebied. In het seizoen 2022-2023 gaan
we weer met elkaar in gesprek. Ds. Bert Bomer
uit Doesburg is onze begeleider. In November
beginnen we met het boek EXODUS van Jonathan
Sacks. De leeskring komt eenmaal per maand bijeen
op de eerste woensdagmorgen van de maand.
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 7
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december in kerkgebouw Eltheto
te De Steeg. Er zijn nu 10 deelnemers.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Heeft u interesse: Kom een ochtend met ons
meedoen! Voor meer informatie: bel of mail naar
Gera van Ek. Telefoon: 0313-450608, e-mail:
gera.v.ek@kpnplanet.nl.

Bloemengroet
Eénmaal maal per maand wordt er bij mensen
uit onze omgeving een bos bloemen bezorgd
als een groet en/of een bemoediging vanuit
onze geloofsgemeenschap. De bloemen worden
dan bezorgd door de kerkbezoekers vanuit de
Emmaüskerk. In de maand oktober is er een bos
bloemen bezorgd bij: Mevr. A. Meijer en dhr. Kersten
in Rheden, mevr. G. Klein Kranenbarg, mevr. Maas,
mevr. Zeldenthuis, mevr. G. van Miltenburg, mevr.
van Leeuwen en dhr. en mevr. Otten uit Dieren.
Kent 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

Mauritiusbijeenkomsten
Beste mensen, hierbij het schema (onder
voorbehoud) van de bijeenkomsten van
de Mauritiusgroep in 2023: 18 januari,
22 maart, 17 mei, 5 juli, 20 september en
29 november. Wij houden u verder op de hoogte, o.a.
via deze Nieuwsbrief.
De werkgroep Mauritiusbijeenkomsten,
Mieke, Annemieke en Jeroen

In Memoriam
Op 23 augustus overleed op 66-jarige leeftijd
Augustine Christina Maria- Ita- Reichert-Simon. Ze
woonde aan de Vlashegge 17.
Ita werd geboren als oudste in een gezin met vier
kinderen en leerde begin jaren 70 op een Indische
dansavond in Den Haag Raymond kennen. En
hoewel Raymond vergat om haar adres te vragen,
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kwamen ze elkaar op een dansavond
in Arnhem weer tegen en wisten ze dat
ze voor elkaar bestemd waren. 5 jaar later
trouwden ze en gingen in Dieren wonen. Daar werden
hun 2 dochters geboren.
Toen de kinderen wat ouder waren, nam Ita het
besluit om weer te gaan werken en ze heeft 22 jaar
bij het Rijn-IJsselcollege gewerkt. Daar was ze zeer
gezien, altijd positief, altijd een gulle lach, zorgzaam,
vrijgevig. Ze was een volhouder en een doorzetter
en dat bleek ook wel toen ze ziek werd. Wat heeft ze
gestreden om bij haar man, haar kinderen en vooral
haar kleinkinderen te kunnen blijven. Bij haar familie
en haar talloze goede vriendinnen.
Ze was een gelovig mens en we hebben afscheid
van haar genomen tijdens een mooie viering in de
Emmaüskerk met gebeden en muziek. En we hebben
haar begeleid naar het kerkhof waar we haar aan de
aarde hebben toevertrouwd in de hoop dat ze thuis is
mogen komen bij haar Schepper.
Rust in vrede Ita en je wordt erg gemist door
Raymond, de kinderen en kleinkinderen en vele, vele
anderen.

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 of met Allerzielen. 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
21 augustus t/m 6 november was er een misintentie
voor:
Thijs van de Mortel / Fien Kolkman – Menting / Joke
Klein Heerenbrink – Uit de Weerd / Bets Blom –
Holleman / Stef van den Beld / Vera d’Haens – Wijnen
/ Margreet van den Biggelaar – Hodes / Ingrid van
Schaik – Fackeldey / Rietje van Wingerde – Tak / Jaap
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Hartman / Simon van Tongeren /
Truus Leertouwer – Bakker / Marja van
den Boom – Jansen / Annie van Braam –
Elshof / Els Hendriks – van der Velden / Marina Melis
/ Carel Booltink / Ita Reichert – Simon / Theo Ros /
Wiep Breukink – Dijkstra / Nicole Scafidi en Rosario
Gerrit Scafidi / Liselotte van den Berg / Fred Pieron /
Bertus Meuleman / Diny Mutsaers / Hannie Besselink
– Vermaeten / Ida Geurtsen.
De misintenties op Allerzielen: Overl. ouders Jansen
– Starink / Theo Ros / Fien Kolkman – Menting /
Pappa, mamma en Hans / Carla Peters – Dicker
/ Coby Jurrius – Rutgers / Overl. ouders Sloot –
Brinkhorst / Joseph Saya Anak Nyumbak /Overl.
leden van het Kleopaskoor / Overl. fam. van Vliet
/ Ben en Dorine Maas / Bertus Meuleman / Truus
Rosenkamp – Groothuis / Arie Oosterlaken / Overl.
fam. Oosterlaken – Nijboer / Theo Elzebroek en Overl.
fam. Elzebroek – Budel.
Moge zij rusten in vrede.

Iemand verliezen… en toch weer verder
gaan
Herkent u dit?
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 minder. Sommigen zeggen: ‘Je moet er
maar overheen zijn!’ Maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. Toch moet je verder en dat wil je ook!
Samen sterk Zes bijeenkomsten rouwverwerking in
Dieren voor lotgenoten.
Onderstaand aanbod is bestemd voor nabestaanden
van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn,
maar misschien ook een familielid of een heel goede
vriend. Nog maar pas of al wat langer geleden. 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!
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op
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maandagmiddag, van ongeveer
anderhalf uur per keer. Het eerste
kwartier is informeel, bedoeld om elkaar
te ontmoeten en even bij te praten. Daarna gaan
we in gesprek over een thema. We besluiten met
een rondvraag en een vooruitblik op de volgende
keer. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij alle
bijeenkomsten bijwonen.
Dit aanbod is een samenwerkingsproject van de
Eusebiusparochie en de Protestantse gemeente in
Dieren.
Thema’s:
16 januari: Kennismaken met elkaar
13 februari: Het rouwproces
13 maart: Mensen om je heen
17 april: Wat geeft mij steun?
22 mei: Incompleet en hoe nu verder?
12 juni: Verbondenheid blijft ... en afsluiting
Wanneer: op maandagmiddag, 13.30 tot ongeveer
15.00 uur.
Waar: Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2, Dieren.
Voor wie: voor iedereen ongeacht leeftijd, afkomst of
levensovertuiging.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor
koffie of thee.
Aanmelding: vóór 10 december
2022 telefonisch bij één van
onderstaande personen.
Begeleiders: Anita
Coenraads,06-15189911,
Meinie Visser, 0316280828, Thea Beekman,
06-54357668.

Nieuws van Amnesty International
WriteForRights is een wereldwijde schrijfactie waarbij
er massaal voor tien mensen geschreven wordt. Er
wordt gevraagd om vrijheid en gerechtigheid voor
gewetensgevangenen, mensen die opkwamen
voor mensenrechten. Door de massale stroom aan
brieven en kaarten, kan er meer druk gezet worden
op autoriteiten om over te gaan tot vrijlating,
bescherming of andere verbeteringen.
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De werkgroep Amnesty 245 Rheden/
Rozendaal wil deze WriteForRights
schrijfactie weer organiseren op de manier
die vorige jaren zo succesvol is gebleken. Wij geven
de schrijfpakketjes bij mensen thuis af. Iedereen
die in de gemeente Rheden of Rozendaal woont en
zich via agneskwant@gmail.com of 026-3620443
opgeeft krijgt een eigen schrijfpakketje thuisbezorgd.
Graag aanmelden met naam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer.
Ieder pakketje bevat een envelop met informatie,
tien voorbeeldbrieven, tien blanco kaarten, een
schrijfblokje en een pen. U bent niet verplicht ook alle
tien de brieven of kaarten te schrijven. Opgeven bij
voorkeur voor of zo snel mogelijk na 10 november.
Pakketjes worden door ons bij u
thuisbezorgd. Graag ontvangen
wij ze weer terug voor 11
december. Wij zorgen voor het
verzenden van de brieven naar de
diverse regeringen. De kaarten
worden naar de gevangenen
gestuurd om hen te laten weten
dat ze niet vergeten worden.
Hoe meer brieven, hoe meer
effect, dus deel deze actie gerust.
We schrijven voor: https://www.amnesty.nl/
organiseren/voor-wie-we-schrijven

18 november 2022

Vandaar dat we onze parochianen
ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari 2023 ontvangt u
daarom een brief met het verzoek om bij te dragen.
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en plannen maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

Agenda (onder voorbehoud)
Kerstmarkt, Dorpskerk te Rheden
19.00 uur familieviering met Anita
Coenraads en een gelegenheidskoor
24 dec.
21.30 uur Kerstviering met Anita
Coenraads het Jongerenkoor
25 dec.
10.00 uur Kerstviering met pastoor
Tuan en het Kleopaskoor
25 dec.
15.00 uur Kindjewiegen in de
Emmaüskerk (deelnemers 14.30 uur)
1 jan.
9.30 uur viering in de Emmaüskerk met
aansluitend nieuwjaarsreceptie
18 jan.
Mauritiusbijeenkomst Jonkvrouwe
Brantsen centrum Rheden
14-28 jan. Actie Kerkbalans “Geef voor de kerk
van morgen
17 dec.
24 dec.

Actie Kerkbalans in 2023 “Geef vandaag
voor de kerk van morgen”
In januari doet onze parochie zoals ieder jaar mee
aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode
zullen we u om een financiële bijdrage vragen, zodat
we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor
staan.
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.

Nieuwsbrief Sint Eusebiusparochie, locatie Dieren - De Steeg - Rheden
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