Maandbrief Diaconessenkerk
& Siongemeenschap
April 2018
Bij de erediensten
Diaconessenkerk

Siongemeenschap

01-04 ds. Monique Maan
Pasen
M.m.v. cantorij

01-04 drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) en
dr. J.G. te Lindert (Westendorp)
Pasen

08-04 ds. Barbara Elenbaas

08-04 ds. P.F. Boomsma

15-04 ds. Monique Maan
Cantatedienst ism Lutherse kerk

15-04 drs. Th.D. van Loenen

22-04 ds. Hans Noordeman

22-04 ds. M. Maan

29-04 ds. Monique Maan

29-04 dr. J.G. te Lindert

06-05 ds. Henk de Bruijn

06-05 ds. I. Lodewijk

Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten.

Aanvang dienst: 10.30 uur

Autorijdienst Diaconessenkerk
Burgemeesterswijk/ Hoogkamp

Alteveer/Cranevelt
01-04
08-04
15-04
22-04
29-04
06-05

Henk Hulstein
Jenny Meijer
Peter Hekkers
Gerrie Mons
Henk Hulstein
Jenny Meijer

3513191
4434925
06 12771267
06-55194533
3513191
4434925

01-04
08-04
15-04
22-04
29-04
06-05

Wim van Vliet
Jan Siert Wiersema
Jans Askes
Jaap Clifford
Wim van Vliet
Jan Siert Wiersema

06-54255945
4420720
3515893
443 91 60
06-54255945
4420720

Van de redactie
De volgende maandbrief verschijnt op zondag 6 mei. Kopij hiervoor kunt u aanleveren vóór
woensdag 2 mei 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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Bij de komende vieringen
o 1 april, Paasmorgen: De Heer is waarlijk opgestaan, Jezus leeft en wij met Hem! Zo mogen
we het Paasfeest vieren! De cantorij is er ook op deze morgen weer bij en we hopen op een
feestelijke dienst met elkaar.
o 8 april: op deze zondag is ds. Barbara Elenbaas uit Oosterbeek onze gastvoorganger
o 15 april: een cantatedienst van de Evangelisch Lutherse Kerk en de Diaconessenkerk. Een
dienst dus met veel muziek en koorzang. Het thema van de cantate is ‘de Goede Herder’, naar
Johannes 10: 11-16. We zullen in de dienst ook lied 23d zingen – met de melodie van ‘onze’
Joke Brandsma. Op 20 april a.s. is het een jaar geleden dat zij is overleden.
o 22 april: voorganger is vandaag Hans Noordeman uit Arnhem. Hij is de partner van ds.
Marieke Fernhout van de Parkstraatgemeente en vaker bij ons te gast geweest.
o 29 april: zoals het nu lijkt wordt het deze zondag een dienst zonder bijzonderheden als viering
Avondmaal, doop, project kindernevendienst enz. Dat komt niet vaak voor!
o 6 mei: ds. Henk de Bruijn uit Arnhem is onze gastvoorganger vandaag.
Gemeente-avond 3 april Diaconessenkerk
Op dinsdag 3 april bent u van harte welkom voor een gemeente-avond in de barzaal.
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee en om 20.00 uur start het programma. Het doel van deze avond
is u bij te praten over de stand van zaken rondom de Walburgiskerk.
Er is de afgelopen maanden veel werk verzet achter de schermen, o.a. op het gebied van de
financiën, en daarover gaan we graag met u in gesprek om uiteindelijk tot een zo goed mogelijk en zo
breed mogelijk gedragen besluit te kunnen komen.
We hopen dan ook dat u in grote getale aanwezig zult zijn.
Mocht u op deze avond niet aanwezig kunnen zijn, dan bent u van harte welkom in de
Opstandingskerk (woensdag 4 april, 19.30 uur inloop, 20.00 uur start programma) of in de
Bethlehemkerk (dinsdag 10 april 14.00 uur)
namens moderamen Noord
Monique Maan, predikant
Dick Appels, voorzitter kerkenraad
Bijbelgesprekskring
Op woensdag 4 april komen we weer bij elkaar in de kerkenraadskamer. We beginnen om 10.00 uur
en sluiten uiterlijk 11.30 uur af. Dit keer lezen en gespreken we het gedeelte dat op 15 april
(cantatedienst) centraal zal staan: Johannes 10: 11-16.
Deze kring heeft een kleine groep vaste deelnemers, iedereen die wil aansluiten – ook al is het maar
voor één keer – is van harte welkom.
12 april viering Altevelt
Op donderdag 12 april een viering in het ‘Altevelt’. Dit keer is het een viering op de wijze van Taizé,
de oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk.
De vieringen beginnen altijd om 19.00 uur en duren ongeveer 45 minuten, en aansluitend is er volop
gelegenheid elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.
Studie in mei/juni
In de maanden mei en juni heeft ds. Monique Maan 6 studiedagen, in het kader van de (verplichte)
Permanente Educatie voor predikanten. Vanwege de voorbereiding en verwerkingsopdrachten wordt
door de PKN geadviseerd 5 weken studieverlof te plannen rondom deze studiedagen. Concreet
betekent dat dat Monique van 12 mei t/m 17 juni niet in de gemeente aan het werk zal zijn. De enige
uitzonderingen in deze periode zijn twee diensten die al afgesproken waren: op zondag 20 mei
(Pinksteren) en zondag 3 juni.
In de Maandbrief van mei zal meegedeeld worden hoe de vervanging in de weken van het studieverlof
geregeld is.
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Agenda
1-4
3-4
4-4
8-4
10-4
11-4
12-4
15-4
16-4
18-4
22-4
24-4
26-4
29-4
6-5

Paasfeest, dienst om 10.00 uur met ds. Monique Maan, mmv cantorij
Gemeente-avond, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
Bijbelgesprekskring, 10.00 uur kerkenraadskamer
Gemeente-avond in de Opstandingskerk, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
Dienst met ds. Barbara Elenbaas
Gemeente-vergadering Bethlehemkerk, 14.00 uur
Vergadering kernteam Diaconessenkerk, 19.45 uur kerkenraadskamer
Gespreksgroep ‘Liberaal Christendom’, 10.00 uur kerkenraadskamer
Viering Altevelt (19.00 uur)
Cantatedienst, met ds. Monique Maan, cantorij Lutherse Kerk en Bachensemble
Vergadering Algemene Kerkenraad PGA (19.30 uur, Salvatorkerk)
Ontmoetingsmorgen Siongemeenschap (10.30 uur KKC)
‘Vieren op woensdag’, Diaconessenkerk
Dienst met dhr. Hans Noordeman
Moderamenvergadering PGA-Noord (9.30 uur, Opstandingskerk)
Gespreksgroep ‘Geloofsvragen’(20.00 uur, kerkenraadskamer)
Volwassencatechese (9.30 uur)
dienst met ds. Monique Maan
Dienst met ds. Henk de Bruijn

Van de diaconie
Vieren op woensdag
De jarige 70 + gemeenteleden hebben intussen een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze
bijeenkomst op 18 april. Het belooft weer een ochtend te worden met een goede lezing en koffie en
lunch. Kees Kant gaat ons vertellen over de Jansbeek, vroeger en nu.
Voedselbank
De kist voor de voedselbank wordt na de Pasen geleegd. Daarna zamelen we graag koffie en thee in.
Alvast hartelijk dank voor uw giften.
Soepkokers en - kooksters
Beste soepkokers en kooksters,
Op dinsdag 10 april willen we jullie graag uitnodigen voor een gezellig samenzijn onder het genot van
wat lekkers. Zo kunnen we jullie bedanken voor het maken van de soep in de zomer. En natuurlijk is
iedereen die belangstelling heeft ook van harte welkom. Geeft het door dus! Ook graag aan mensen
die buiten mij om geholpen hebben!
Ook de mensen van de andere kerk waar soep gemaakt wordt zijn uitgenodigd. We hopen op een
fijne ontmoeting samen!
Het zou voor de organisatie wel fijn zijn als we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen. Graag even aan mij doorgeven.
Dinsdag 10 april, 19.30- 20.30 uur, Spoorwegstraat 11
Hartelijke groeten! Marjan
Koken in Kruispunt
A.s. woensdag 18 april willen we weer koken voor de dak- en thuislozen in Arnhem, bij Stichting het
Kruispunt. Leuk als je wilt meedoen. We verzamelen die middag weer om 16:00 uur op
Spoorwegstraat 13. Voor meer informatie of om je op te geven: mail of bel me gerust via 0628024468 of jmkuiper.nl@gmail.com. (Opgeven als het kan de week ervoor!)
Collectes
In de maand april zijn er een aantal collectes die we bij u onder de aandacht willen brengen:
 1 april Pasen
Kliederkerk is een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de
betekenis van bĳbelverhalen ontdekken. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak niet meer weten
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te vinden, worden door deze vorm van kerkzĳn aangesproken. JOP =Jong Protestant, ondersteunt
gemeenten bĳ het opzetten van Kliederkerk. Door te geven aan deze collecte steunt u de
Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zĳn voor alle leeftĳden.
 15 april Cantatedienst
De eerste collecte is bestemd voor het Kruispunt De doelstelling van het Kruispunt is: pastorale zorg
en opvang bieden aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand
van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die
vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek
aan hoop voor de toekomst tonen.
Omdat zij dit doen is steun aan het Kruispunt zeer welkom
 22 april
De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Eredienst. Muziek in de kerk is een essentieel onderdeel
van ons kerkzijn. Samen zingend getuigen van ons geloof. Dat gebeurt wereldwijd. De Protestantse
kerk in Nederland ondersteunt een project in Rwanda. Daar zijn jongerengroepen actief met muziek,
krijgen muziekles en verdienen met hun uitvoeringen geld voor de kerk. Vanaf augustus 2018 zullen
twee uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie de muziekgroepen en het andere jongerenwerk van
de kerk gaan versterken. Daarvoor wordt uw bijdrage gevraagd.

Nieuws van de ZWO werkgroep
Informatie over onze acties ten behoeve van Kerk in Actie project
“Aandacht en zorg voor kinderen in Moldavië”
Terugblik
*De verkoop van de zelfgemaakte voorjaarsbloemenbakjes heeft €401 opgeleverd. Geweldig! Met uw
aankoop hebt u ons en de kinderen daar een groot plezier gedaan. Hartelijk dank voor uw spontane
aankopen.
*De verkoop van kaarten met Paasgroeten voor gevangenen in binnen- en buitenland, uitgaande van
Amnesty International en Kerk in Actie, liep niet zo hard, dat zou volgend jaar beter kunnen.
Maar uiteindelijk zijn alle voorradige kaarten op de post gegaan om gevangenen blij te maken en het
bewijs te geven dat zij niet vergeten worden.
Vooruitblik (zie ook bericht in maart-maandbrief
*Workshop Portrettekenen op zondagmiddag 15 april van 12 tot 14 uur in de barzaal van de
Bakermat. Wat moet je weten? Bijdrage van €3; voor alle leeftijden; materialen en mini-lunch
aanwezig; ervaring niet vereist; eigen foto's kun je meenemen.
Aanmelden op intekenlijst in de hal van de kerk en in Aerenheem en via emailadres
j.schaafsma396@upcmail.nl en/of 0652106837
Er zijn al enkele aanmeldingen binnen, dat is fijn! Maar er is plek voor veel meer deelnemers,
dus....meld je aan en kom die middag gezellig meedoen. Een heel leuk onderwerp!!
Van harte aanbevolen en welkom!
Hartelijke groet van Helma, Janneke, Josée en nog een Janneke

Bazaar en boekenmarkt

Inleveren van goederen en boeken voor de Bazaar en Boekenmarkt in 2018.
Voor het inleveren van goederen en boeken voor de Bazaar en Boekenmarkt kunt u iedere eerste
maandagmorgen van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij de Diaconessenkerk (goederen)
en boeken in de Bakermat.
Daarnaast kunt u een telefonische afspraak maken over het brengen met de coördinator van de
bazaar (Henk Sijbrandij 0644266859) of met de coördinator van de boekenmarkt (Jan Siert Wiersema
0264420720).
ATTENTIE: DE INLEVERDATUM WORDT IN APRIL VERSCHOVEN NAAR MAANDAG 9 APRIL.
Wij willen van de lezers graag tips ontvangen voor de goede doelen in 2018, deze tips kunnen aan
Henk Sijbrandij worden doorgegeven.
Wij zoeken nog doelen waarin de verbinding tussen de kerk en onze wijk of burgergemeente een
uitstraling gaat krijgen.

5

Kerk en buurt
Kerk&Buurt wandeling 22 april
Op zondagmiddag 22 april staat een wandeling weer in de planning, van 14 tot ongeveer 16 uur.
Ga je mee met ons vaste groepje? Het is gezellig samen en fijn om buiten te zijn. Je bent welkom,
voor het eerst of opnieuw! We lopen de laatste tijd op Mariëndaal; in het bos is het altijd mooi en
zeker nu het lente wordt.
Tot ziens bij de buurtbank, waar we starten.
Hartelijke groet van Louis, Hade en Janneke
Vanuit de Projectgroep Kerk en buurt, dd. 27-3-2018
Afgelopen maandag 26 maart was alweer de derde vergadering dit jaar van de Projectgroep Kerk en
Buurt. Deze is vorig jaar opgericht als zichtbaar resultaat van het werk dat Martin de Jong in 2017
voor onze gemeente heeft verricht. Het nieuwe wijkdiner, 1 x per maand, is daar ook een resultaat
van! Eerder waren de maandelijkse wandelingen op zondagmiddag om elkaar te ontmoeten al van
start gegaan
De Projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de twee besturen van de wijkverenigingen in de
directe omgeving van de kerk, een vertegenwoordiger van de sociale teams en het team leefomgeving
van de gemeente Arnhem, een vertegenwoordiger van de SWOA, de bekende stichting voor welzijn
van ouderen in Arnhem, en enkele vertegenwoordigers van onze wijkgemeente Noord uit de
omgeving van de Diaconessenkerk.
Jan Siert Wiersema is begin januari gevraagd het projectleiderschap op zich te nemen.
Het centrale doel van de projectgroep is met voortvarendheid te onderzoeken of er in het gebied
bestaande uit de Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, Sterrenberg en Hoogkamp, voldoende behoefte
en draagvlak bestaat voor een zogenaamd laagdrempelig open ontmoetingscentrum, dat met name
voor oudere wijkbewoners van 55- plus, en natuurlijk ook voor andere bewonersgroepen bedoeld is.
Het kan wellicht een ondersteuningspunt vormen voor het tegengaan van de alom onderkende
eenzaamheid en sociale isolatie. Onze minister van volksgezondheid heeft hier onlangs nog een
beleidsnota over uitgebracht.
De komende tijd wordt door de projectgroep het nodige onderzoek met behulp van enquêtes en
interviews met sleutelpersonen uitgevoerd om tegen de zomer meer duidelijkheid te krijgen over de
aard van de behoefte en plaats van dit wijkcentrum. Vanuit de verkenning van de afgelopen
maanden komt het wijkcentrum de Bakermat naar voren als een kansrijke locatie om hierbij een
centrale rol te gaan vervullen. De projectgroep hecht eraan eerst de nodige klaarheid te krijgen over
de behoefte aan een dergelijke voorziening en vervolgens te onderzoeken welke plek zich hiervoor het
beste leent.
Vanuit het vorig jaar in gang gezette beleid om de Diaconessenkerk (en zij niet alleen), binnen de wijk
breed inzetbaar te laten zijn in de wijk, is dit project begrijpelijk voor zowel onze gemeenteleden, als
de wijkbewoners van groot belang. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u hiervan via de
Maandbrief op de hoogte houden.
Terzijde: binnen dit project is onlangs bestuurlijk overleg geweest met het bestuur van de
huurdersvereniging Aerenheem over nauwere samenwerking qua accommodatie en activiteiten.
Wederzijds bestaan goede intenties om dit vorm te geven. U hoort daar nog meer over binnenkort.
Ps. Voor de Werkgroep Kerk en Buurt, waarin ideeën worden ontwikkeld over eigentijds gemeente zijn
in directe betrokkenheid op de situatie in de wijkomgeving, wordt nog uitgekeken naar enkele
gemeenteleden die daarin willen meedenken en werken.
Informatie bij Jan Siert Wiersema, 4420720
Wijkdiner in de Bakermat
Zoals u al eerder in de maandbrief hebt kunnen lezen wordt er, op initiatief van Kerk en Buurt, elke
tweede vrijdag van de maand een wijkdiner georganiseerd in wijkcentrum De Bakermat, van
Nispenstraat 139. Iedereen die woont in de Burgemeesterswijk of op De Hoogkamp en het leuk vindt
buurtgenoten te ontmoeten, is van harte welkom. Er is plaats voor 35 mensen en – we zijn gestart in
september - tot op heden waren bijna altijd alle plaatsen bezet. Het blijkt een leuke en ongedwongen
manier te zijn om met elkaar in contact te komen. Het eten is iedere keer verrassend lekker. Uiteraard
wordt met dieetwensen rekening gehouden. En…… de voortreffelijke wijn wordt beschikbaar gesteld
door firma Bloem van de Amsterdamseweg en de ruimte door de Diaconessenkerk.
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Het diner bestaat uit drie gangen en wordt geserveerd als lopend buffet. Kosten incl. wijn/sap en
koffie €10.
De volgende diners vinden plaats op 13 april (11 mei komt te vervallen vanwege de dag na
Hemelvaart) en 8 juni, beide om 17.30 uur in De Bakermat, van Nispenstraat 139. We beginnen met
een aperitief en eindigen meestal rond 20.30 uur.
Opgave, liefst zo vroeg mogelijk maar uiterlijk tot de woensdag voor het diner, bij
Lidy Boessenkool: lboessenkool@upcmail.nl , 0031 6 46765996 of
Cathy Baart de la Faille: cathy@baartdelafaille.nl ,06 25428594
Noot van de redactie: dit diner wordt verzorgd naast het bekende diner op de derde
donderdag van de maand, met contactpersonen Lineke Brinkman en Monica Jakobs.

Uit de stad
Nieuw voorjaarstijdschrift over thema “opstaan”
Voor de inwoners van Arnhem hebben we als Protestantse Gemeente te Arnhem een speciaal
voorjaarstijdschrift gemaakt met de naam ‘Sta op’.
We hopen mensen hiermee op een laagdrempelige manier te laten nadenken over zingeving in relatie
tot geloof. Ook willen we hiermee de zichtbaarheid van de kerken in Arnhem vergroten. Dat kunnen
we niet alleen, maar daar hebben we uw hulp ook bij nodig! We zouden u willen vragen of u de
tijdschriften wilt delen met uw vrienden, buren en kenniskring.
De bladen zijn af te halen bij Rozet, het Kerkelijk Bureau (Rosendaalseweg 507) en de wijkgemeenten
van de Protestantse Gemeente Arnhem.

De Taakgroep Communicatie
communicatie@pgarnhem.nl

Jongeren gespreksgroep
Op 11 april start er een jongeren gespreksgroep. De onderwerpen zullen gekozen worden uit een
combinatie van geloof-leven-bijbel-actualiteit. Er hebben zich inmiddels zo’n 5 belangstellenden
gemeld. We beginnen om 20.00 uur in de Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505 en dan bespreken
we of we dat elke tweede woensdag in de maand kunnen herhalen en welke locatie het meest
geschikt is.

Uit de wijk
Themaochtenden in de Bakermat April en Mei 2018
Dinsdag 11 april 10.15 u
Natuurbrandbeheersing in Nederland
Mevrouw Ester Willemsen, werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Schaarsbergen, vertelt over
het landelijke project ‘Natuurbrandbeheersing’ waarmee het IFV de kans op het ontstaan van een
onbeheersbare natuurbrand zo klein mogelijk wil maken. Dit doen we door meer inzicht te krijgen in
de risicofactoren voor alle Nederlandse natuurgebieden. Op basis daarvan worden scenario’s
uitgewerkt en preventieve maatregelen getroffen. We bundelen kennis, brengen risico’s in kaart en
nemen maatregelen in intensieve samenwerking met natuurbeheerders en andere partners.
Inmiddels is er een simulatiemodel ontwikkeld waarmee het werkelijke brandverloop in kaart gebracht
kan worden.
Dinsdag 9 mei 10.15 u
Waarheid & Fraude in de Wetenschap
Dr Onno de Jong, wetenschapper aan o.a. de universiteit van Utrecht, vertelt over deze problematiek.
Is de wetenschap nog steeds op jacht naar de steen der wijzen, naar de ultieme waarheid? Wat is
daarbij de rol van wetenschappelijke paradigma’s? Hoe betrouwbaar is de wetenschappelijke aanpak
eigenlijk? Wat bezielt wetenschappers om te frauderen en hoe is fraude te bestrijden?
Antwoorden op deze en andere vragen over de wetenschap als mensenwerk komen in deze
presentatie uitgebreid aan bod.
(Met speciale aandacht voor de vraag: Moet/mag alles wat wetenschappelijk kan, en zo neen, wat dan
vooral niet?)
Entree € 3 incl. koffie
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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 tot en met 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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