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Van de redactie
De volgende maandbrief voor oktober verschijnt op zondag 3 december. Kopij hiervoor kunt u
aanleveren vóór woensdag 29 november via maandbrief@diaconessenkerk.nl
De maandbrief verschijnt ook digitaal. Wilt u de maandbrief voortaan digitaal (en op zaterdag!)
ontvangen, meldt u dan aan via maandbrief@diaconessenkerk.nl
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Over de komende diensten
 5 november: een dienst voor kleine en grote mensen met Avondmaalsviering en aandacht
voor diaconaat.
 12 november: gastvoorganger is vandaag ds. Henk de Bruijn (Arnhem). Hij gaat regelmatig bij
ons voor, dus behoeft geen verdere introductie meer.
 19 november: vandaag begroeten we ds. Monica Schwarz uit Almelo als voorganger. Een
bekend gezicht, van harte welkom!
 26 november: de laatste zondag van het kerkelijke jaar – we gedenken in de dienst de
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en
familieleden of vrienden steken een kaars aan. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om
een waxinelichtje te ontsteken, voor allen die ons langer of korter geleden zijn ontvallen.
We lezen in de dienst het verhaal over de Emmausgangers (Lucas 24), een verhaal over
verdriet en troost. De cantorij verleent medewerking aan deze dienst
 3 december: de eerste zondag van Advent, we richten onze ogen op het Kind dat geboren zal
worden, licht in de duisternis van deze wereld. Voorganger is ds. Magda Hazeleger uit Beilen.
In de Adventperiode is er iedere zondag kindernevendienst!
Onze nieuwe cantrix: Jeannette van ’t Veld.
Het is gelukt, we hebben een nieuwe cantrix! Mevrouw Jeannette van ’t Veld (Renswoude) is per half
oktober als cantrix verbonden aan onze gemeente. Vanaf die datum zijn ook de cantorijrepetities weer
gestart en in de dienst van 26 november zullen we de cantorij, nu dus met Jeannette als cantrix, voor
het eerst sinds lange tijd weer horen. Een bijzonder moment, omdat in die dienst ook de naam van
Joke Brandsma, onze vorige cantrix, genoemd zal worden.
We zijn erg blij met de komst van Jeannette en we hopen dat zij zich spoedig bij ons thuis zal voelen
en we zien uit naar een goede, muzikale samenwerking met elkaar!
Walburgiskerk – stand van zaken en uitnodiging gemeenteavond 23 november
Zoals bekend is er momenteel binnen de Protestantse Gemeente Arnhem een proces gaande om te
onderzoeken of de Walburgiskerk een goede kerk zou zijn voor de wijkgemeente Arnhem-Noord.
Diverse werkgroepen zijn hiermee bezig en op de gemeente-avond van 5 oktober jl. bent u als
gemeenteleden daarover ingelicht en bijgepraat. Het verslag van die avond leest u elders in deze
Maandbrief.
Sinds 5 oktober hebben de leden van de wijkkerkenraad de gelegenheid gehad om de Walburgiskerk
te bekijken en op zaterdag 4 november was er een programma in de Walburgiskerk voor
gemeenteleden. We hopen dat velen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om de kerk te
bekijken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om op 4 november te komen, dan is het goed
om te weten dat de Walburgiskerk sinds kort elke vrijdag open is van 11.00 tot 15.30 uur (met om
12.30 uur het Coventrygebed). U bent dan ook van harte welkom.
De afgelopen weken is er dus veel gebeurd en met name door werkgroepen en kernteam is in korte
tijd veel werk verzet. Op de gemeente-avond is geschetst hoe het traject er verder uitziet (zie het
verslag van de gemeente-avond).
Aan dit traject wordt nog een datum toegevoegd voor u als gemeenteleden rondom de
Diaconessenkerk:
op donderdagavond 23 november a.s. bent u welkom voor een gemeente-avond in de Bakermat.
Inloop 19.30 uur, start programma 20.00 uur.
Op deze avond willen we u bijpraten over de stand van zaken van dat moment en is er gelegenheid
voor vragen en gesprek. De interim predikanten (of één van hen) zullen hier ook aanwezig zijn.
Het zijn spannende weken en het zijn grote zaken waar het over gaat. Laten we elkaar daarbij in Gods
Naam wijsheid en inspiratie wensen om te komen tot goede besluiten.
Namens het moderamen kerkenraad Arnhem-Noord
Monique Maan, predikant
Dick Appels, voorzitter
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Plaatselijke regeling Wijkgemeente Arnhem-Noord
Om op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen in onze wijkgemeente Arnhem-Noord,
moet er een Plaatselijke Regeling zijn.
Een Plaatselijke Regeling is een document dat gebaseerd is op de kerkorde, aangevuld met afspraken
van de wijk, die met de kerkorde zijn verbonden. De Plaatselijke Regelingen van onze drie voormalige
wijken zijn sterk verouderd en niet meer van toepassing nu Arnhem-Noord één wijk is geworden.
Omdat de PKN in mei 2018 een nieuwe, vereenvoudigde kerkorde vaststelt, moet er dan opnieuw een
Plaatselijke Regeling voor de gemeente worden gemaakt. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om
voor de tussenliggende periode één van de drie Plaatselijke Regelingen aan te passen aan de nu
geldende kerkorde. Dat is die van de Diaconessenkerk geworden, omdat die het meest uitgebreid
was.
Vanaf maandag 6 tot en met maandag 20 november ligt de aangepaste Plaatselijke Regeling ter
inzage op het kerkelijk bureau. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen worden doorgegeven aan de
scriba, Nollie Kramer (kramer.bunschoten@upcmail.nl).
Als in mei 2018 de nieuwe kerkorde is verschenen, kunnen we met elkaar spreken over de keuzes die
we als wijkgemeente Arnhem-Noord willen maken en in onze uiteindelijke Plaatselijke Regeling willen
vastleggen.
Namens het moderamen
Gerda de Kleijn, vicevoorzitter
Uit het ‘Kernteam Diaconessenkerk’
Op dinsdagavond 10 oktober jl kwam het Kernteam Diaconessenkerk voor het eerst bijeen. Een
nieuwe groep, maar het voelde erg vertrouwd want het Kernteam bestaat uit de mensen die tot 1
september 2017 met elkaar de wijkkerkenraad Diaconessenkerk vormden.
Een rondje voorstellen was dus niet nodig!
De taak van het kernteam is: alle dingen die ‘vierplek-gerelateerd’ zijn bespreken en regelen. Dus als
het gaat om de kerkdiensten en andere activiteiten in de Diaconessenkerk, de werkgroepen binnen de
Diaconessenkerk, het kerk en buurtwerk rondom de Diaconessenkerk, dan komt dat op de agenda van
het kernteam.
Zo spraken we dit keer over ons wijkblad ‘Op de Hoogte’. Nu Kerkperspectief digitaal gratis
beschikbaar is voor iedereen, is het minder noodzakelijk om ook nog een eigen blad te hebben (naast
de Maandbrief die handig is voor eigen nieuws). ‘Op de Hoogte’ zal daarom met Kerst voor het laatst
verschijnen. In dit nummer zal nadrukkelijk de mogelijkheid om Kerkperspectief te ontvangen, onder
de aandacht gebracht worden.
We blikten ook terug op de gemeente-vergadering van 5 oktober jl, in de Diaconessenkerk. Er waren
ruim 100 mensen, maar het viel ons op dat de Diaconessenkerkgangers het minst vertegenwoordigd
waren, terwijl het deze keer toch ‘dicht bij huis’ was. Omdat we wel heel graag horen hoe ieder denkt
over de plannen omtrent de Walburgiskerk, zullen we gemeenteleden nadrukkelijk oproepen hierover
met elkaar in gesprek te gaan en mee te doen met de activiteiten en bijeenkomsten die in dit kader
georganiseerd worden.
Binnen onze kernraad neemt een tweetal ambtsdragers afscheid, namelijk Elisabeth Brand (ouderling
pastoraat) en Hilda van Vliet (diaken/scriba). Gezien de vele taken die er liggen, ook in het hele
veranderingsproces dat gaande is, is het van groot belang dat vacatures vervuld worden. We zoeken
ook nog steeds naar een ouderling Kerk en Buurt.
We hopen van harte dat u met ons mee wilt denken over de invulling van deze vacatures. En we
danken natuurlijk Elisabeth en Hilda van harte voor hun bijdrage aan het bestuurlijk werk in de
afgelopen jaren!
Tot slot spraken we over Kerk en Buurt en is besloten om op één van de volgende vergaderingen
iemand van de gemeente Arnhem uit te nodigen voor een gesprek over de samenwerking met de
burgerlijke gemeenten.
Namens het Kernteam Diaconessenkerk,
Monique Maan
Pastoraat Arnhem-Noord
Na het vertrek van ds. Leistra en ds. Voorhaar is in de afgelopen maanden verschillende keren
aandacht gevraagd voor het pastoraat in de (voormalige) wijkgemeenten van de Bethlehemkerk en de
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Opstandingskerk. De zorg om de invulling van het pastoraat leefde vanzelfsprekend ook bij de
kerkenraad. We zijn dan ook blij dat ds. Annet Hogenbirk uit Nijmegen bijstand in het pastoraat komt
verlenen. Zij is op woensdag 1 november begonnen met haar werk in onze wijkgemeente.
In Arnhem-Noord zijn nu ds. Monique Maan, ds. Johan van Holten (interim predikant), ds. Roel Knijff
(interim predikant) en ds. Annet Hogenbirk (pastoraat) actief. Beide interim predikanten hebben,
naast hun werk elders, een aanstelling van 50% in onze gemeente. Ds. Annet Hogenbirk zal
beschikbaar zijn op vier dagdelen per week. De werkzaamheden van onze vier predikanten worden
nog preciezer met elkaar afgestemd. Binnenkort zullen gegevens over de bereikbaarheid van ds.
Annet Hogenbirk bekend worden gemaakt.
Namens het moderamen,
Gerda de Kleijn, vice voorzitter wijkkerkenraad
Kort verslag van de gemeenteavond van Arnhem-Noord op 5 oktober 2017
1. Opening
Marijke Gerritsen leest uit ‘Je kunt niet zonder de andere’ ‘Elke dag is een uitnodiging’ en gaat
vervolgens voor in gebed.
2. Ds. Johan van Holten en ds. Roel Knijff stellen zich voor
Johan van Holten woont nog in Wezep en is daar nog gemeentepredikant. Binnenkort neemt
hij afscheid en wordt hij fulltime interim predikant.
Roel Knijff is werkzaam in Engelen maar gaat op korte termijn naar Breda.
Zij zijn er voor heel Noord om het proces van samengaan van de drie voormalige
wijkgemeenten te begeleiden. Omdat hier van alles aan de orde is, is het lastig om de weg te
vinden. Zij proberen om er in de hele wijkgemeente te zijn voor de mensen.
Het aanstellen van een vaste predikant voor Noord naast ds. Monique Maan is uitgesteld met
1 tot 2 jaar.
3. Wijkkerkenraad Arnhem-Noord
Gerda de Kleijn: Sinds 1 september jl. zijn we één wijk. Als je naar één wijk gaat en je hebt
drie gebouwen hoe doe je dat dan? De grote kerkenraad heeft beslisbevoegdheid en bestaat
uit álle ambtsdragers. Daaruit is een kleine kerkenraad gevormd die vaker bijeenkomt en
zaken behandelt die geen officiële goedkeuring behoeven. In de kleine kerkenraad zitten
ongeveer 12 mensen. Het moderamen bestaat uit 5 mensen. Dan zijn er kernteams rond de
kerkgebouwen incl. het KKC (Siongemeenschap).
De grote kerkenraad moet kerkordelijk minstens twee keer per jaar bij elkaar komen. De
kleine kerkenraad komt één keer in de twee maanden bijeen. Het moderamen komt vaker
bijeen, en de kernteams voor zover nodig is.
4. Walburgiskerk (Gerda de Kleijn en Otte van Zande)
Hoe gaan we nu verder. De protestantse gemeente Arnhem heeft belangstelling voor de
Walburgiskerk. Een jarenlange verkenning heeft opties als nieuwbouw of Eusebiuskerk
afgewezen. Sinds 1 september is onderzoek gaande naar de mogelijkheden. Wat kan er, hoe
groot is het, wat zou verbouwd moeten worden etc.
Inmiddels is er een kernteam vanuit de AK met Dick van Dijk (vz), Dick Appels, Geert
Beltman, Gerda de Kleijn, Otte van Zanden, Marijke Gerritsen (agendalid)
Onder het kernteam vallen drie werkgroepen (deelnemerslijst nog niet compleet):

een werkgroep toekomstbeeld: Johan van Holten, Jan Liebeton, Hanneke Maassen, Wil
Terwel
 een werkgroep gebouwinrichting: Mark Dwarswaard, Regina Greidanus, Gerda de Kleijn,
Roel Knijff, Gerrie van Toor, Jacob Kooistra
 een werkgroep steunpunten: Ans Bosma, Johan van Holten, Janet Slump, Anja
Vogelzang, Connie Bloemendaal
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Op 12 of 13 december is er een gemeenteavond samen met Zuid. Dat is omdat het
gebouwenbesluit genomen moet worden door de AK en daar zit Arnhem-Zuid ook in. Er wordt
absoluut ook gekeken wat de bestaande gebouwen gaan opleveren.
5. Gesprek, vragen en opmerkingen
 Waarom zo’n haast?
o De Walburgis staat te koop. De PKN schrijft een zorgvuldige besluitvorming voor. We
weten niet of er nog meer gegadigden zijn. Daarom moet er veel werk verzet worden
in korte tijd.
 Over de akoestiek bestaan vragen.
o Die wordt grondig onderzocht.
 Hoe is de kerk met openbaar vervoer te bereiken en hoe gaat het met parkeren?
o Openbaar vervoer is er rondom in de omgeving. Parkeerplaatsen zijn er ca. 30 op het
terrein en op de Trans.
 In de Eusebiuskerk is beperkte nevenruimte aanwezig, hoe is dat in de Walburgis?
o In de Walburgiskerk zijn nevenruimten en ernaast staat een gebouw met twee
verdiepingen. De Pastorie is niet bij de verkoop inbegrepen.
 Gaan de huidige activiteiten in de Walburgis door als wij de kerk kopen?
o Het streven is er, er is hierover goed contact met de Walburgisraad.
 Wat is de rol van de interim predikanten i.v.m. het pastoraat, en is er al een
beroepingscommissie voor definitieve predikanten?
o Als er rust en helderheid is in de gemeente kan er weer beroepen worden.
 Wat is de rol van een interim predikant?
o Deze predikanten zijn specifiek gevraagd om in deze fase de wijkgemeente ArnhemNoord te steunen. Bijvoorbeeld met erediensten en groothuisbezoek.
 Wat als het met de Walburgiskerk niet doorgaat?
o Dat is nog niet bekend. De Opstandingskerk leent zich minder als alternatief.
 Er rijzen fundamentele vragen rond het ‘hoe moeten we verder?’. Dat gesprek moeten we
wel met elkaar aangaan.
o Het is heel belangrijk als we naar één kerk gaan dat we steunpunten in de wijken
behouden. Steunpunten zijn echter geen vierplekken: de vierplek voor de zondagse
diensten van 10 uur wordt de nieuwe kerk.

‘Wordt er onderzoek gedaan naar de staat van het gebouw en de kosten?
o Dat wordt inderdaad gedaan, o.a. samen met bouwkundige specialisten.
 Hoe de gemeenteleden te betrekken in de besluitvorming?
o O.a. met deze gemeenteavond, en eind oktober weer over de haalbaarheid.
 Als besloten wordt dat het een haalbare kaart is dan is de volgorde:
o 30-10 wijkkerkenraad Noord bespreekt voorstellen voor het kernteam
o 7-11 moderamen AK
o 20-11 AK voorgenomen besluit
o 26-11 en 3-12 afkondigen gemeenteavond waarin de gemeente wordt gehoord
o 27-11 wijkkerkenraad Noord
o 12-12 of 13-12 gemeenteavond Noord en Zuid; horen van de gemeente
o 18-12 definitief besluit in AK.
Een bezichtiging van de Walburgiskerk zal voor kerkenraad én gemeenteleden op korte termijn
georganiseerd worden. Werkgroep Noord en wijkkerkenraad blijven veelvuldig verslag doen over de
ontwikkelingen.
Werkgroep Noord opgeheven
De voorbereiding voor het samengaan van de drie wijkgemeenten van Noord is drie jaar lang
toevertrouwd geweest aan een werkgroep. Die is zeer intensief aan het werk geweest, en ‘het is
gelukt’. In een hoge opeenvolging van vergaderingen, uitzoekwerk, rapportages en terugkoppeling
zijn vele meningen gepeild, hobbels weggenomen en nieuwe piketpaaltjes gezet. Niet dat het ‘af’ is,
maar op 17 oktober heeft de werkgroep de laatste eindjes overgedragen aan het moderamen van
Arnhem-Noord en zichzelf opgeheven: bij iedere tijd hoort een passende organisatie. In het laatste
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halfjaar was de werkgroep overigens uitgebreid tot ‘werkgroep Noord-Zuid’ door de aanwezigheid van
Cees van Bruggen en Jan van de Lagemaat als waarnemers uit Zuid. Om de zeer gewenste
wisselwerking voort te zetten is de AK en mogelijk/liefst ook een ‘lagere instantie’ voortaan het
platform.
Ik heb het al wel eens eerder vermeld, in de werkgroep is nimmer een onvertogen woord gevallen. In
grote harmonie is naar een goede vorm van besturen gezocht en wij denken dat daarvoor nu een
solide basis bestaat. Dat maakt dat we alleen maar in dank kunnen terugzien op deze periode, waarin
Marijke Gerritsen, Gerda de Kleijn, Wim Lely, Monique Maan, Marion van der Schaar, Elze Sennema,
Wil Terwel en ondergetekende zich hebben ingespannen om de PGA in Noord weer voor een tijdje
toekomstbestendig te maken. Dank gaat daarnaast uit naar consulent Jan Boer, die voorzichtig
meesturend veel klippen heeft helpen omzeilen en veel mogelijkheden zichtbaar heeft gemaakt.
Dick Appels, voorzitter wijkkerkenraad Arnhem-Noord
Koster(s).
Wij prijzen ons gelukkig dat wij het echtpaar Alie en Wim de Rooij, overburen van de
Diaconessenkerk, samen bereid gevonden hebben om het kosterschap en de verhuur van onze kerk
op zich te nemen. Vanaf 1 april jl. was Alie koster omdat het contract van Wim na 2 jaar eindigde.
Haar contract loopt binnenkort af. In de kerkdienst van 5 november zal hieraan aandacht worden
gegeven. Wim neemt vervolgens het kosterschap weer op zich. Alie verzorgt als voorheen de
werkzaamheden rond de verhuur.
Alie en Wim verrichten samen talloze werkzaamheden in en om de kerk. Wij zijn heel dankbaar dat
allerlei zaken perfect geregeld worden en wij hopen dat velen Alie persoonlijk bedanken voor haar
inzet in de afgelopen zeven maanden.
Wij wensen beide veel succes in de komende periode.
Map Berkhof
Wandeling Kerk&Buurt
Op zondag 26 november staat een wandeling gepland voor iedereen uit de buurt van de
Diaconessenkerk. We starten bij onze buurtbank om 14 uur en willen op landgoed Mariëndaal lopen,
al met al zo'n anderhalf uur. Lekker buiten zijn, gekoppeld aan onderlinge ontmoeting, is het doel van
deze wandelingen.
In december wandelen we niet, maar in januari gaan we gewoon weer verder met deze inmiddels
vanzelfsprekende activiteit (elke 4de zondag van de maand).
Kom ook een keer meelopen! Welkom, we ontmoeten je graag!
Tot ziens!

Hade, Janneke, Monique, Louis (wandeling@123mail.org)

Agenda
5-11
dienst voor kleine en grote en mensen, ds Monique Maan, viering Avondmaal
8-11
gespreksgroep Liberaal Christendom
9-11
viering Altevelt, 19.00 uur
12-11 dienst met ds. Henk de Bruijn
14-11 kernraad Diaconessenkerk
15-11 vieren op woensdag / ontmoetingsmorgen KKC
19-11 dienst met ds Monica Schwarz
20-11 vergadering Algemene Kerkenraad
21-11 gespreksgroep ‘Geloofsvragen’, kerkenraadskamer
22-11 bijbelgespreksgroep, 10.00 uur kerkenraadskamer
23-11 volwassencatechese
23-11 Gemeenteavond , Bakermat. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur
26-11 gedachtenisdienst, ds. Monique Maan, mmv cantorij
Wandeling Kerk & Buurt, 14.00 uur
27-11 vergadering kerkenraad Arnhem-Noord, 19.45 uur Opstandingskerk
28-11 vergadering moderamen Arnhem-Noord
3-12
eerste advent, ds. Magda Hazeleger
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Van de jeugd
We kijken verder dan onze neus lang is (2017-2018)
Hallo!
Heb je zin om (weer) mee op stap te gaan naar
allerlei maatschappelijke instellingen in Arnhem
en zit je in groep 6,7 of 8? Iedereen mag mee,
vanuit kerk, school, wijk. Ook vrienden en
vriendinnen zijn welkom.
Dit jaar gaan we naar de voedselbank, de
Eusebiuskerk, een klooster en leren we meer
over leven met een handicap. Al jaren besteden
we tijdens deze uitstapjes aandacht aan het
ruimer kijken in onze maatschappij.
De data zijn dit seizoen zijn als volgt:
8 november: Voedselbank Arnhem,
17 januari: Speurtocht Eusebiuskerk Arnhem,
Medio maart: Voorlichting door vrijwilligers van het Arnhems Platvorm Chronisch zieken en
Gehandicapten (datum volgt z.s.m.),
16 mei: Klooster aan de Bakenbergseweg,
De middagen zijn op vier woensdagen van 12.30-15.00 uur. We beginnen met een gezamenlijke lunch
(breng wel zelf je brood mee!) soms in de Bakermat, soms op locatie. We verzamelen in de Bakermat,
bij de Diaconessenkerk aan de G.A. van Nispenstraat 139, en daarna gaan we op pad.
We horen graag van jou of je ouders of je mee gaat doen! Stuur dan een mailtje naar Rianne Hutjens,
jeugdwerker@diaconessenkerk.nl. Daarnaast willen we graag het mobiele telefoonnummer van 1 van
je ouders zo dat we via whats-app ook kunnen communiceren. Ook als je meer wilt weten of als je
praktische vragen hebt, mail ons gerust.
Tot slot zijn we nog op zoek naar ouders en/ of vrijwilligers die ons willen helpen met het vervoer van
de kinderen. Mocht je één, meerdere of misschien wel alle woensdagen kunnen helpen, neem dan ook
even contact op met Rianne via het Jeugdwerker-adres.
Groetjes en we hopen tot ziens!
Namens de Parkstraatgemeente, de Dorpskerk van Schaarsbergen, de Opstandingskerk, de
Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk.
Monique Maan (wijkpredikant), Rianne Hutjens (jeugdwerker), Gerdy Klein Bleumink, Gerra van
Hunen (Kerk Schaarsbergen).

Van de diaconie
Vieren op woensdag
Op woensdag 15 november is er voor de mensen van 70 jaar en ouder weer een bijeenkomst voor
diegenen die jarig zijn in de maanden juli t/m augustus.
Ontvangst met koffie en iets lekkers en na het welkom zal Jan Dunnink, Gilde gids, ons meenemen
naar de Arnhemse binnenstad van vroeger met beelden en verhalen.
Op de bijeenkomst in het voorjaar heeft Jan vertelt over Arnhem vroeger, nu en in de toekomst. Een
boeiend verhaal met de bijbehorende beelden.
Ook nu zal het weer de moeite waard zijn om hem te horen spreken over oud- Arnhem.
Na deze presentatie is er weer een heerlijke lunch en een kleine attentie voor de jarigen.
U heeft de uitnodiging intussen al ontvangen.
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Schoenendozen project 2017
Sinds 2015 doet de Diaconessenkerk
mee met het "Schoenendozen"
project van Edukans. Door
gemeenteleden (jong en oud)
worden versierde dozen gevuld met
schoolbenodigdheden, knuffels,
spelletjes en toiletartikelen. Deze
dozen zullen dit jaar verstuurd
worden naar Albanië, Moldavië, Irak,
Ghana of Sri Lanka. Ook dit jaar
nodigen we u/je weer uit om aan dit
project mee te doen om kansarme
kinderen een steun in de rug te
geven. Achter in de kerk staat een poster van Edukans waar u/je een folder kunt meenemen. In deze
folder staat hoe groot de doos mag zijn en aan welke benodigdheden behoefte is (dat mogen ook
spullen van uzelf/jezelf zijn!). Edukans vraagt een bijdrage van €6 euro per doos om deze te kunnen
versturen naar het buitenland. Graag het machtigingsformulier invullen, de sticker boven op de deksel
plakken, en het machtigingsformulier onder het elastiek bevestigen.
U kunt de doos tot en met 3 december op zondagmorgen achter in de kerk bij de poster inleveren.
Uit de opgedane ervaring van de vorige jaren nog een paar tips:
- verwijder zoveel als mogelijk verpakkingsmateriaal, met name plastic en karton
- plak de doos niet dicht maar sluit deze met 2 postelastieken (alle dozen worden gecontroleerd
voordat deze naar Edukans gaan)
- controleer nog even of de basisinhoud in de doos zit en of u het machtigingsformulier heeft ingevuld
en bevestigd (per doos 1 machtigingsformulier).
Ook dit jaar hopen we weer een toren van dozen te mogen ontvangen!
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage!
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Janneke Ruinemans-Koerts
(ruinemans.fam@gmail.com)
De collectes
 5 november Kerk in Actie Zending
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een
opleiding tot theologiedocent of predikant. Tjeerd de Boer is samen met zĳn vrouw Kathleen Ferrier
door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten
komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en
Indonesië. Veel studenten zĳn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis
vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet
naar het westen. Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en
andere zendingspartners van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk
De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen
 12 november: Collecte Kerk in Actie Diaconaat
Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum
hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen,
moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben
vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een
asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties
op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor
vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of
juridische bijstand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te
geven en voor hun rechten op te komen.
De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk
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De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen
 19 november
De eerste collecte is voor een diaconaal doel.
De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. Jeugd en jongeren zie je maar weinig
in de kerk. Maar onze nieuwe jeugd en jongerenwerker heeft ideeën om jeugd en jongeren meer bij
de kerk te gaan betrekken. Hij heeft daar een budget voor nodig. Deze collecte is bestemd om dat
budget op te bouwen. Van harte aanbevolen!
De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen.
 26 november
De eerste collecte is voor een door de wijk te bepalen diaconaal doel, namelijk de vrije collecte. Deze
is voor De Stichting La Sonrisa Naranja opgericht door Gonzalo Bonilla en Els van der Linden in
Guayaquil Ecuador. Zowel Gonzalo als Els zijn arts. Met steun van de stichting in Nederland is een
medisch centrum in El Barrio Horizontes del Fortin, een achterstandswijk van Guayaquil in Ecuador,
gebouwd. Doelstelling van de beide artsen is: medische zorg leveren aan mensen die onder normale
omstandigheden de gewenste zorg niet kunnen bekostigen. Uitgangspunt hierbij is: Ieder krijgt de
benodigde zorg en betaalt wat hij kan bekostigen, dit naar beoordeling van de arts. Ook voor de
kosten van de tandarts en de via de apotheek verstrekte medicijnen wordt hetzelfde principe
gehanteerd. De stichting verzorgt een aantal keren per jaar een gratis medisch consult voor de
allerarmsten.In de vakantieperiode en voor de kerst organiseren ze voor alle kinderen in de wijk een
leuk feest met cadeautjes, limonade en iets lekkers. U kunt ook informatie vinden op internet
www.lasonrisanaranja.nl. U kunt u gift ook overmaken op bankrekening: NL53 TRIO 0784 8377 24
t.n.v. Stichting La Sonrisa Naranja te Rotterdam. De Stichting La Sonrisa Naranja is een door de
Belastingdienst erkende ANBI
De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk
De derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen
Inzamelpunt Kledingbank
De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen
die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen.
Zo wordt verspilling voorkomen. Ook wordt een bijdrage geleverd
aan de armoedebestrijding.
Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij
het bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507,
6824 KL Arnhem. Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00
uur gebruikte kleding brengen.

Nieuws van de ZWO
Beste mensen,
Na de startzondag eind september hebben de ZWO's van de Diaconessenkerk, de Opstandingskerk
en de Bethlehemkerk de verzamelde stemmen geteld en is er één gezamenlijk ZWO-project uit de bus
gekomen:
Hulp aan kinderen in Moldavië.
Hier leest u in het kort waar we komend jaar geld voor gaan inzamelen:

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders
zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol.
Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Vooral de meisjes lopen
het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en
halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht
zijn in de kerken. Hier krijgen ze van een team goed opgeleide vrijwilligers volop aandacht en zorg,
maar ook een gezonde maaltijd, gelegenheid om te sporten en creatieve dingen te doen en hulp bij
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hun huiswerk. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier
met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.
Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600
kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open.
Het winnende project hebben we aangekondigd via een flyer die op 8 oktober jl. in bovenstaande
drie kerken zijn verspreid. Achter in de kerkzaal zijn nog flyers te vinden. Voor wie de flyer al heeft,
een kleine kanttekening. Het geld moet overgemaakt worden naar:
Diaconie Diaconessenkerk, NL07 FVLB06 35 807 343 o.v.v. projectnr. W013830.
Het nummer voor Utrecht dat op de flyer vermeld staat, geldt dus niet voor ons.
De Diaconessenkerk, Opstandingskerk en de Bethlehemkerk gaan al met het project van start. De
acties waarmee we geld willen ophalen en de data waarop we dat gaan doen, worden begin volgend
jaar bekendgemaakt in een uitgebreidere flyer, waarin ook nog meer informatie over het project te
lezen is. Later dit jaar zal de Sionskerk, die voor haar ZWO-projecten een eigen tijdspad heeft, ook bij
het project aanhaken.
Hoe dan ook, we hebben er zin in en gaan ook dit jaar weer enorm ons best doen!
Op zondag 5 november staat overigens ook de kraam van de Wereldwinkel er weer. Neem dus
contant geld mee, al wie chocolade, Fair Trade koffie, zakjes gedroogde mango, kekke sleutelhangers
en andere mooie spulletjes willen inslaan!
Met hartelijke groet, namens de ZWO:
Janneke Schaafsma, Josée Westrik en Janneke Ruinemans

Siongemeenschap
Afscheid ds. Ad Poley
Op 1 oktober heeft ds. Ad Poley is een prachtige dienst afscheid genomen van de Siongemeenschap.
Op 4 september 2005 werd hij de Sionkerk bevestigd als wijkpredikant van deze kerk. Daarvoor was
hij predikant geweest in Amersfoort, Hazerswoude, Maarssen en Vrouwenpolder.
Het afscheid stond in het teken van dezelfde tekst als drie weken eerder tijdens Startzondag: Als Gij
niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken! Daarnaast kon ds. Ad Poley in deze laatste
dienst van hem in Arnhem, het Heilig Avondmaal aan de Siongemeenschap bedienen.
De liturgie bestond uit mooie liederen die stuk voor stuk een betekenis hadden voor Ad, maar ook
voor onze gemeenschap. De liederen werden muzikaal ondersteund door orgel, drie trompetten en
het Taizélied "Als alles duister is" met de blokfluit.
De dienst werd afgesloten met vier verzen van het als uitgeleide voor Ad toepasselijke lied: "Ga met
God en Hij zal bij je zijn".
Na afloop van de dienst was er een gezellig samenzijn, waarbij Ad door een paar mensen werd
toegesproken en hij een mooi geldbedrag, bestemd voor een nader door hem te bepalen cadeau, in
ontvangst mocht nemen.
We wensen Ad al het goede en Gods nabijheid toe voor de toekomst!
We hebben net deze week de foto's van dit afscheid van de fotogaaf ontvangen, zodat deze
binnenkort in een fotoalbum op de website van de Siongemeenschap kunnen worden bekeken.
Dienst van 15 oktober in de Grote Kerk / Eusebiuskerk
Als de zon volop schijnt, is de Grote Kerk een ware feestzaal. Feestelijk was daarom de dienst op
zondag 22 oktober waarin twee predikanten aan de Protestantse Gemeente werden verbonden.
Door de grote opkomst was de Grote Kerk bij deze gelegenheid tot de laatste plaats bezet; de volle
kerk onderstreepte nog eens het speciale karakter van deze gelegenheid. De dienst werd mede
opgeluisterd door het kwartet van de Opstandingskerk dat een en ander muzikaal omlijstte.
Na de preek van ds. Monique Maan over Matteüs 22: 1 – 14 werden de leden van de kleine
kerkenraad voorgesteld. Deze raad is samengesteld uit afgevaardigden van alle wijken van de PGA; de
raad bereidt besluiten voor en adviseert aan de grote kerkenraad. Die grote kerkenraad wordt
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gevormd door alle ambtsdragers van Arnhem-Noord, dus van de vroegere wijkkerkenraden van de
Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Opstandingskerk en de ambtsdragers van de
Siongemeenschap. Namens onze gemeenschap is Adri van Loenen de vertegenwoordiger in de kleine
kerkenraad. Als zij verhinderd is, zal Theo van Loenen de Siongemeenschap vertegenwoordigen.
Hierna werden beide interim-predikanten gevraagd naar voren te komen en te antwoorden of zij zich
aan de Arnhemse gemeente wilden verbinden. Na hun volmondig ja en het bevestigende antwoord
van de gemeente om beiden in het midden der gemeente te ontvangen, zijn ds. Johan van Holten en
ds. Roel Knijff officieel in de PGA werkzaam.
Na het slotlied, gezang 767: "De toekomst van de Heer is daar en voor Zijn voeten uit gaan vrede en
rechtvaardigheid als bruidegom en bruid en de zegen", was er gelegenheid de beide interimpredikanten en de mensen van de kleine kerkenraad heil en zegen te wensen voor hun nieuwe
bediening.
Dankdag
Op zondag 5 november vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. Jan te Lindert is de voorganger in
de dienst. Zoals gebruikelijk zullen zakjes met fruit worden uitgedeeld; niet alleen aan de aanwezige
kerkgangers, maar ook aan de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. En natuurlijk kunt u als
bezoeker van onze dienst die dag ook één of meer extra zakjes meenemen voor bekenden uit uw
omgeving, als groet vanuit de Siongemeenschap en om betrokkenheid te tonen in het kader van het
"omzien naar elkaar".
Herdenking overledenen
Op zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden de in het afgelopen jaar
overleden leden van onze geloofsgemeenschap herdacht. Ook in deze dienst is Jan te Lindert onze
voorganger.
Voor deze dienst zijn de betrokken familieleden, vrienden en kennissen uitgenodigd om de
overledenen samen met ons te herdenken. Mocht u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, dan kunt
u deze publicatie als uitnodiging beschouwen.
Activiteiten in de komende weken

Ontmoetingsmorgen

De volgende ontmoetingsmorgen vindt plaats op woensdag 15 november in het Kerkelijk Kultureel
Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is 10.15 uur en de bijeenkomst duurt tot
aan het middaguur. De bijeenkomst wordt begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie
Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst vindt gesprek en discussie plaats over een nog nader te
bepalen onderwerp.
U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus.

Bijbelkring

De Bijbelkring vindt plaats op woensdag 29 november in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem).
Aanvangstijdstip is 15.00 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.00 uur. De leiding van deze
kring is in handen van Theo van Loenen.
Nadere informatie bij Theo van Loenen: 026-3210143.

Gebedskring:

De maandelijkse gebedskring vindt plaats op de woensdagavond 6 december bij Hennie en George
Bruno, Kustvaart 235 in Arnhem; dit is in de wijk Schuytgraaf. Aanvangstijdstip van de bijeenkomst is
19.30 uur. Het programma voor deze kringavond ziet er als volgt uit:
- Inleiding en gebed;
- Bespreking gebedspunten;
- Kringgebed;
- Afsluiting met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
Voor informatie, gebeds- en dankpunten: de heer C.W. Schröder, coördinator maandelijkse
gebedskring De Rank & Siongemeenschap, Frombergstraat 15, 6814 EA Arnhem. Tel. 026-4431698 of
wimschroder@hetnet.nl
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Uit de wijk
Wijkdiner vrijdag 10 november in De Bakermat
Sinds september wordt op initiatief van de kerk en de wijkverenigingen de Penseelstreek en het
Burgemeesterskwartier, iedere tweede vrijdag van de maand een wijkdiner georganiseerd. Er is
gekozen is voor een lopend buffet om zo veel mogelijk gelegenheid te geven elkaar te
ontmoeten.Iedereen die het leuk vindt wijkgenoten te ontmoeten is welkom. Hebt u belangstelling,
wees er dan snel bij, er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Kosten: €10, inclusief wijn, sapje
en koffie en het begint om 17.30 uur met een aperitief.
Opgave bij: Lidy Boessenkool e-mail: lboessenkool@upcmail.nl telefoon: 06 46765996

Themaochtenden in de Bakermat
Tijd: 10.15 uur tot 12.00 uur
Dinsdag 8 november, Museum Arnhem, kunst voor iedereen, vanuit het hart.
Kunst en Samenleving is een belangrijk thema voor Museum Arnhem. Bovendien wil het museum een
rol van betekenis spelen voor de stad en haar inwoners.
Vanuit de mooie locatie wil het museum inzicht en uitzicht bieden door de kunst meer bij de mensen
te brengen. Dit alles is meegenomen in de plannen voor verbouwing.
Saskia Bak, directeur Museum Arnhem, zal ons meer vertellen en laten zien over de
toekomstplannen van het Museum.
Dinsdag 12 december, Debussy en Ravel, musiciens français
Jacques Hendriks, pianist en docent muziekgeschiedenis, vertelt over twee Franse genieën, twee
scheppers van wonderschone muziek voor de eeuwigheid.
Rond 1900 komt er een einde aan de Duitse hegemonie die het muziekleven zo lang heeft
gedomineerd. Twee Franse componisten, Claude Debussy en Maurice Ravel, voeren vanaf nu de
boventoon.
Hoewel vaak in een adem genoemd is hun muziek zeer verschillend. Debussy ontwikkelde zich via
impressionisme en symbolisme tot de ‘vader van de avant-garde’, terwijl Ravel in zijn lucide neoclassicisme -met invloeden van ballet en jazz- trouw bleef aan de gebruikelijke wetten van melodie en
harmonie.
Voor meer informatie en eventuele hulp bij vervoer: Fred Boessenkool, tel. 4421739 of Titia
Schreuder, tel. 4432040
Diaconessenkerk
www.diaconessenkerk.nl
Ds. M. Maan telefoon 026 – 3891962, m.maan@live.nl
Maandag van 9.30 – 11.00 in de predikantenkamer
Werkdagen : maandag, dinsdagavond, woensdag, donderdag
scriba: Hilda van Vliet
postadres: G.A. van Nispenstraat 139,
6814 JA Arnhem
scriba@diaconessenkerk.nl
Activiteitenfonds: NL49INGB0007416728 Diaconessenkerk te Arnhem
Diaconie: NL07 FVLB 0635807343 PGA Diaconie , Diaconessenkerk te Arnhem
B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon 026 – 4429876
Siongemeenschap (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem)
Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem
Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr. 026 - 389 19 62 (m.maan@live.nl).
Bij haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr. 026 - 445 64 80
Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem
E-mail: siongemeenschap@yahoo.com
Website: http://siongemeenschap.webs.com
Wijkkas: NL33 INGB 0000925000 tnv Siongemeenschap
Redactie: Philip Greep
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