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Wanneer de mens zichzelf doorgrondt, 
dan wordt het zelf tot wereld. 
Doorgrondt de mens de wereld, 
dan wordt de wereld tot zijn zelf. 
 

Rudolf Steiner 
 
Het Spectrum 

Deze editie van het Spectrum is uitgegeven door de Antroposofische 
Vereniging in Arnhem en omstreken. 

Het Spectrum is bedoeld als een wegwijzer in Arnhem en omstreken. 
Een wegwijzer voor bijeenkomsten en activiteiten van de 
Antroposofische Vereniging met daarnaast een diversiteit aan informatie 
in de vorm van advertenties. Alle bijdragen zorgen gezamenlijk voor een 
veelkleurige en inspirerende uitgave. De informatie in deze uitgave van 
het Spectrum is met de grootste zorg samengesteld en wordt door inzet 
van vrijwilligers mogelijk gemaakt.  

Het Spectrum komt één keer per jaar rond de zomervakantie uit. Het 
Spectrum wordt jaarlijks op verschillende plaatsen in Arnhem en 
omstreken verspreid in een oplage van 1500 exemplaren en over de 
mail. 

De redactie van het Spectrum stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele 
directe of indirecte schade als gevolg van eventuele onjuistheden of on-
volledigheden in deze uitgave. 

Teksten en advertenties voor het Spectrum kunt u opgeven per email: 
mildred.de.bock@gmail.com. Tekst en inhoud zijn voor verantwoordelijk-
heid van de indiener/adverteerder. 

De betalingen van uw advertentie kunt u doen op bankrekening  
NL38 TRIO 0390 5206 75 t.g.v. Werkfonds Antroposofie Arnhem, onder 
vermelding van naam bedrijf / activiteit / ledenwerk / studiecentrum.  
Met het plaatsen van een advertentie steunt u zo ook het 
antroposofische werk van de vereniging in Arnhem en omstreken.  
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Eindredactie 

Mildred de Bock - mildred.de.bock@gmail.com, coördinator Spectrum 
als geheel; bijgestaan door de leden van de brainstormgroep. 
 
Wat is antroposofie?  
 
Antroposofie is een effectieve benadering om inzicht te verkrijgen in de 
grote (macrokosmos) en kleine (microkosmos) samenhangen. 'Antropos' 
betekent dan ook mens en 'Sofia' wijsheid. Ieder kan in alle vrijheid en 
op eigen verantwoordelijkheid op zijn/haar eigen manier met 
antroposofie voor de ander en de wereld iets betekenen. 

1. Over de Antroposofische Vereniging in Arnhem  

De Antroposofische Vereniging is een gemeenschap van mensen, die 
zich op vrijwillige basis verdiepen in het geesteswetenschappelijke werk 
van Rudolf Steiner en ook aanverwante inhouden. Door met elkaar 
hierover in gesprek te komen, dit uit te wisselen en soms praktisch te 
oefenen ontstaan er levendige ontmoetingen.  
In Arnhem worden de jaarfeesten, bijzondere samenkomsten, zoals de 
Gedenkstonde en de Dertien Heilige Nachtengroep georganiseerd door 
leden van de vereniging. Onder het Studiecentrum vallen workshops van 
hele dagen en doorlopende cursussen. Hiernaast zijn er ook diverse 
studie -, werk - en gespreksgroepen. 
Ook in vele werkgebieden wordt antroposofie in praktijk gebracht.  
U komt dit tegen in: 
 Vrije schoolonderwijs, biologisch dynamische landbouw, en - voeding, 

geneeskunde, therapieën, natuurwetenschap, driegeleding, 
organische architectuur, maar ook op het gebied van de kunst, mu-
ziek, spraak, schilderen, beeldend vormgeven en euritmie 
(bewegingskunst). 

De Antroposofische Vereniging en de Christengemeenschap hebben 
verwantschap, maar het zijn onafhankelijke bewegingen. De meeste 
activiteiten zijn bij beide openbaar toegankelijk.     
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De Christengemeenschap is een beweging tot religieuze vernieuwing, 
die door persoonlijke hulp van Rudolf Steiner tot stand is gekomen. 
Centraal in de Christengemeenschap staat de religieuze handeling, die 
de geestelijke wereld en de aardse wereld met elkaar verbindt. Ze 
erkent, dat de antroposofie een wezenlijke hulp is om de theologie te 
verdiepen. Zie voor informatie bij de inhoud. 

1.1. Naast leden zijn belangstellenden van harte welkom 

De aanbieding van het jaarprogramma is zowel voor leden als 
belangstellenden en wordt zo gevarieerd mogelijk samengesteld. De 
bedoeling is om tegemoet te komen aan de veelzijdige belangstelling 
van de mens, voor wat betreft inhoud, vorm en vooral de gezamenlijke 
activiteiten. 

Zo ontstond er door de jaren heen een scala aan mogelijkheden om een 
zinvolle verbinding en verdieping met de antroposofie te kunnen vinden.  

Allereerst proberen we de vier jaarfeesten door het jaar heen steeds 
weer in een nieuw jasje te gieten. Ieder jaar is dat weer een verrassing 
hoe zoiets ontstaat; het blijft een weerkerend avontuur van wat zo al wil 
komen!  

1.2. Het idee heeft post gevat!  

Bij leden is de gedachte ontstaan om naar de verdere 
toekomst te kijken. De behoefte groeit om in de stad 
Arnhem een vaste plek te creeren, waar Antroposofie 
een duidelijke plaats in zou kunnen nemen.  

De hoop is om op termijn een levendig antroposofisch 
ontmoetings centrum vorm te geven, waar plek is voor 
ontmoeting, een bibliotheek etc.! 

Daarom is een rekening voor donatie en/ of schenkingen  geopend bij de 
Antroposofische Vereniging in Nederland, de AViN met een oormerk. Deze 
rekening heeft een ANBI-status met het oormerk van de Antroposofische 
Vereniging in Arnhem en omstreken. 
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Het nummer is: NL07 TRIO 0391 0612 32 t.n.v.  AViN Conferenties;      
t. g. v. Verenigingshuis Arnhem. 

Het is van belang, dat u de exacte omschrijving aan geeft bij de donatie. 
Voor meer informatie over mogelijke donatie en / of schenking kunt u 
Mildred als contactpersoon benaderen. 

Inmiddels hebben we een bescheiden start gemaakt van €  4050,- ! 

Als leden hebben we ons ook gerealiseerd, dat het goed is, naast de blik op 
de lange termijn te richten,  op korte termijn al stappen te zetten om 
daadwerkelijk plannen in de toekomst mogelijk te kunnen  maken. 

                         Dromen willen we graag realiseren! 

Mocht u aan dit plan mee willen werken, komt u dan vooral meedoen. Info: 
Margaret en Mildred 

1.3. Een andere geldstroom 

Graag verzoeken we de  leden van de antroposofische vereniging jaarlijks 
een vrijwillige bijdrage te storten( zo mogelijk € 20,-per jaar). Het 
ledenwerk wordt geheel gedragen door enthousiaste leden, die heel veel 
tijd steken in het tot stand laten komen van alle activiteiten, zoals die te 
vinden zijn in dit blad. Gezien de steeds hoger wordende kosten in het 
verenigingswerk en soms de naar verwachting minder goede opbrengst 
van de deelnemers/ bezoekers vragen we u daarom om een bescheiden 
bijdrage. Dat is een steun in de rug om  op de weg, die we nu ingeslagen 
zijn, zeker verder te kunnen gaan.  

Belangstellenden zijn altijd hartelijk welkom, met of zonder ons financieel 
te steunen.Hierbij treft u de rekening van het werkfonds Antroposofie 
Arnhem aan: NL38 TRIO 0390 5206 75; t.g.v. Werkfonds Antroposofie 
Arnhem; onder vermelding: ‘ontwikkeling ledenwerk’. 

Door uw overmaking maakt u ons werk nu en in de toekomst meer 
mogelijk. We zijn u daar erg dankbaar voor! Zo kan de beweging zichtbaar 
blijven en de antroposofie in praktijk doorgegeven worden aan de jeugd 
voor de toekomst! 
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2. Organisatie 

Algemene contactpersonen  voor ledenwerk en  Studiecenrum 
Mildred de Bock 
Tel: 026-442 7374 / 06-4472 8130,  
Email: mildred.de.bock@gmail.com.  
 

Nelly Jaffri 
Tel: 026-443 0889  

         Email: njaffri@hetnet.nl 
 

Nieuwsbrief 
Kees Spruijt verzorgt de Nieuwsbrief; het streven is u 
tweemaandelijks op de hoogte te gaan houden. Zo 
proberen we ieder, die interesse heeft, zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. 

Belangstellenden voor het ontvangen van de nieuwsbrief 
kunnen zich opgeven door hun emailadres door te sturen 
aan: 

Kees Spruijt 
Tel: 06 3840 1298; Email:  keesspruijt@gmail.com 

Nieuwe website Arnhem: www.spectrumarnhem.nl. (najaar 2019 in de 
lucht!)Ook vindt u informatie over de Antroposofische Vereniging in 
Arnhem en omstreken op 
http://www.antroposofie.nl/ledenactiviteiten/arnhem. 

Dragers 
Uit ons midden is een groep van  z.g. "dragers " ontstaan. Deze vrijwillige 
steun is van elementair belang om het draagvlak van het werk in Arnhem 
zo groot mogelijk te laten worden. Dit betreft zowel het meedragen in de 
organisatie als deurwacht zijn. Het inrichten en opruimen van ruimten 
waar activiteiten plaats vinden, maar ook oog en oor openhouden voor wat 
zich voordoet, mogelijk bijspringen in het verwelkomen van nieuwe gasten.  
Lijkt het u ook wat? Opgave bij Margaret. 

Mildred de Bock Nelly Jaffri 

Kees Spruijt 
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Margaret Dalman 
Tel: 06 22457063 ; 
Email: margaret.dalman@gmail.com  
 
Ton van den Hanenberg;  
Tel: 06 24618491 
Email: tonvdhanenberg@gmail.com 
 

 

Nazomermeeting op zaterdag 14 september in de Jezuietenstraat 37, 
Arnhem. Hier zijn hartelijk voor uitgenodigd de leden van de 
Brainstormgroep en al de trekkers van de verschillende activiteiten.  

Nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom. 

Opgave graag voor de 21e augustus bij Mildred of Nelly. 

 
“High Tea“ afsluiting met terugblik op het verenigingsjaar en zo mogelijk 
vooruitkijken in verband met het programma voor het dan komende jaar. 
Degene, die zich betrokken voelt bij het verenigingswerk, is welkom op 
vrijdagmiddag 24 april 2020 op de Jezuietenstraat 37, Arnhem.  
Graag vooraf opgave bij Nelly of Mildred vanwege de voorbereiding. 
 
Nieuw: seniorenclub van antroposofen. 
 
U zult zich misschien afvragen, waarom deze speciale groep van mensen? 
Na zo’n 77 jaar kun je terug kijken op een tijd, waar heel veel veranderd is. 
De oudere mens heeft een enorme schat aan levenservaring en kennis 
opgebouwd. Hoe veel kunnen ze wel niet met elkaar delen. Zo’n 
uitwisseling kan heel vruchtbaar en verrijkend zijn. 
Als oudere zit je in een schenkfase en ieder heeft een soort overwaarde; 
zou dat ook naar jongeren toe iets kunnen betekenen? 
Zou het mogelijk zijn met elkaar hier over in gesprek te raken? 
Zo ja, neem dan contact op met Mildred   

Margaret Dalman Ton van den Hanenberg 



3.  Agenda 2019 - 2020 

Maand Dag Onderwerp/thema Pagina 
September 2019 
28 Zaterdag Start cursus zang I 24 
10 Dinsdagavond Start cursus karma en 

reincarnatie 
24 

14 Zaterdagavond Nazomeravond meeting 24 
18 woensdagmorgen Start cu;euritmie 10 
23 Maandagavond Michaëlviering (jaarfeest) 13 
30 Maandagmiddag Start cursus meditatie I 25 
Oktober 
19 Zaterdag Lezing en workshop 18+19 
November 
1 Vrijdagavond Gedenkstonde 16 
19 Dinsdagavond Lezing Mieke Mosmuller 20 
December 
14 Zaterdagavond Kaarsentrekken 16 
19 Donderdagmiddag  Dertien heilige nachtengroep 17 
20 Vrijdagavond Kerstviering (jaarfeest) 13 
28 Zaterdagmorgen Winterwandeling 17 
Januari 2020 
6 Maandagavond Lezing Ronald van Vierzen 20 
11 Zaterdag Start cursus zang II 24 
Februari 
15 Zaterdag Seminar Christine Gruwez 21 
24 Maandagmiddag Start cusus meditatie II 25 
Maart 
9 Maandagavond Lezing Wim Wolbrink 21 
April 
6 Maandagavond Paasviering (jaarfeest) 14 
11 Zaterdag Start cursus  zang III, Cileke 24 
24 
 

Vrijdagmiddag High Tea, terugblik en 
vooruitkijken 
 

10 
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Mei 
2 Zaterdag Lezing; Bewuste voeding 22 
23 Zaterdag Natuurwezens; Ferry en 

Margrete 
23 

Juni 
15 Maandag St. Jansfeest bij de 

boswachter (jaarfeest) 
15 

 

3.1. Inlichtingen of inschrijven 

Naam Telefoon Email 
Mildred de Bock 026 – 442 7374 mildred.de.bock@gmail.com 
Nelly Jaffri             026 – 443 0889 njaffri@hetnet.nl 
Margaret Dalman 06 2245 7063 margaret.dalman@gmail.com 

 

3.2. Locaties 

Naam Adres Plaats 
Parcivalschool-Zuid Zwanebloemlaan 4,  

6832 HG   
Arnhem Zuid 

Parcivalschool-Noord Brugstraat 6, 
6811 MB 

Arnhem Noord 

Boeksalon boven 
boekhandel Hijman 
Ongerijmd 

Grote Oord 15, 
6811 GA 

Arnhem  Centrum 

Therapeuticum 
Aquamarijn 

Onder de Linde 21, 
6822 KG 

Arnhem 
Klarendal 

Kweekland Dalweg 70 a, 
6821 JP 

Arnhem Noord 

De Christengemeenschap Brugstraat 5, 6811 MB Arnhem Centrum 
De tuin van de boswachter Boven bij de steile tuin, 

Sonsbeekpark, 6814 BT  
Arnhem  
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3.3. Jaarfeesten 

Er zijn vier jaarfeesten 

 23 september: Michaëlviering  
 20 december:  Kerstviering   
 6 april:   Paasviering   
 15 juni:  St. Jansviering    

3.3.1. Michaëlviering 

Op maandagavond 23 september 2019 is 
de Michaëlviering. 

Hoe verhouden wij ons in deze tijd tot het 
gegeven van de aartsengel Michael? We 
gaan proberen vanuit verschillende 
facetten en hun tegenbeelden de werking 
en de betekenis van Michael gewaar te 
worden. Wat voor invloed  kan dit inzicht 
op de mens hebben en  op welke wijze 

verhoudt dit  zich in onze  verantwoordelijkheid tot de wereld? Deze avond 
wordt voorbereid door de werkgroep ”Michael”, die al enige jaren aan dit 
thema werkt.  Graag willen we daarover in gesprek gaan met u en elkaar.  

Een vraag is: kan de kunst in de vorm van euritmie ons daarbij helpen?                       
Andrea Wellenstein is bereid ons daarbij te begeleiden. Laat u verrassen! 

Aanvang:  20.00 u; inloop vanaf 19.30 u. 
Locatie:      Boeksalon    
Info:       Margaret en Mildred  
Graag vrijwillige bijdrage: richtbedrag € 10,- 

3.3.2. Kerstviering 

Op vrijdagavond 20 december 2019 is de Kerstviering met een inleiding 
over ‘het mysterie van de geboorte’ door Jana Loose. Het geboorteverhaal 
van Kerstmis wijst in zekere zin op onze menselijke oorsprong in een 
verleden, aldus Rudolf Steiner. In de loop der tijden zijn zinnebeelden 
daarvan onbewust of onderbewust in de menselijke ziel opgekomen. In de 
Egyptische cultuurperiode werden beelden gebruikt die als het ware de 
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geboorte van het Jezuskind en de komst van 
Christus naar de aarde in latere tijden 
aankondigden. Zij verhalen over de geboorte 
van het zonnekind uit de kostmos dat iedere 
ochtend het licht brengt na de duistere nacht. 
De farao werd verlicht doordat hij zelf op de 
troon ‘geboren’ werd als Horus, de zoon van 
Isis en Osiris. Hoe kunnen we deze beelden 
meenemen en licht laten schijnen op de geboorte van het kerstkind en de 
weg van Christus? 

De avond staat geheel in het teken van een zin- en sfeervolle Kerstviering, 
met een bijdrage van het zangensemble van de Christengemeenschap. 

Aanvang :  20.00 u, met inloop vanaf 19.30 u.  
Locatie:  Therapeuticum Aquamarijn 
Info:   Nelly of Mildred  
Na afloop warme sap met kerstbrood. Graag vrijwillige bijdrage; 
richtbedrag € 10,- 

3.3.3. Paasviering 

Op maandagavond 6 mei 2020 is de Paasviering met een Paasbeschouwing 
over het Isenheimer Altaar van Matthias Grünewald. 

Matthias Grünewald 
schilderde tussen 1510 en 
1515 zijn beroemd 
vleugelaltaar voor de 
kapel van de 
Antoniusbroeders die in 
hun hospitaal in Isenheim 
vooral lijders aan antoniusvuur verpleegden. Dit altaarbeeld trekt ieder jaar 
weer duizenden van mensen uit de hele wereld naar Colmar in de Elzas, 
waar het Isenheimer altaar tegenwoordig het middelpunt van het museum 
Unterlinden vormt. Het altaar maakt in de vorm van taferelen uit Jezus' 
leven, lijden en opstanding op dramatisch-realistische wijze het mysterie 
van lijden en verlossing zichtbaar. Voor de beschouwer weerspiegelt zich 
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het bovenzintuigelijk gebeuren dat Grünewald uitbeeldt en kosmische 
dimensies verleent. 

Wij gaan ons in een gemeenschappelijk gesprek in de de beeldtaal van 
Grünewalds schepping en in de esoterische achtergrond van het werk 
verdiepen om zo de hartversterkende boodschap van dit altaar te ervaren.  

Frank de Vries  

Frank de Vries heeft 40 jaar in de bovenbouw aan de Rudolf Steiner School 
in Bochum (Dtl.) in de vakken duitse taal, geschiedenis, kunstgeschiedenis, 
godsdienstles en filosofie les gegeven. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Herman Sol en Folkert 
Brugman.  

Aanvang : 20.00 u  met inloop vanaf 19.30 u.  
Locatie:  Parcivalschool – Zuid 
Info:   Nelly  of Mildred 
Graag vrijwillige bijdrage; richtbedrag € 10,- 

3.3.4. Sint Jansviering 

Op maandagavond 15 juni 2020 ben u weer hartelijk 
uitgenodigd om de viering van het St. Jansfeest in tuin van 
de boswachter Jeroen Glissenaar te komen vieren. Jeroen 
laat ons op een speciale wijze altijd weer verwonderen over 
de samenhangen in de natuur. Inmiddels is er met hem zo’n 
band opgebouwd, dat we voor de zevende  keer in de 
boswachterstuin welkom zijn! 
 
Aanvang:  19.30 u, vanaf 19.00 u inloop 
Locatie:  tuin van de boswachter boven bij de steile tuin in het       
                       Sonsbeekpark.  
Info:             Ton van den Hanenberg ( 06 2461 8491) en Margaret 
Graag een vrijwillige bijdrage en mogelijk een fruitige lekkernij om te delen! 
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3.4. Bijzondere activiteiten 

Er zijn de volgende bijzondere activiteiten: 

 3 november:     Gedenkstonde   
 14 december:    Kaarsentrekken en marmeren  
 19 december:    Dertien Heilige Nachtengroep  
 28 december:    Winterwandeling  

3.4.1. Gedenkstonde   

Op vrijdagavond 1 november 2019 vindt de viering 
van de Gedenkstonde voor de vierde keer in Arnhem 
plaats. 

 Iedereen is daarbij hartelijk welkom 

De kunstzinnige uitvoering van de  Gedenkstonde 
wordt vorm gegeven in beeld, klank en muziek. 
Kunst tilt ons als het ware op en brengt ons in 
verbinding met de gestorvenen! 
 
Dit is een avond, waarin we met warme aandacht stil staan bij onze 
dierbare gestorvenen. Al uw geliefde overledenen kunt u op deze avond in 
uw hart gedenken. 

Dit moment van aandacht kan ons de gelegenheid bieden ons te verbinden 
met hen, die in de huidige wereld over de drempel zijn gegaan. 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar ruimschoots te ontmoeten. 
 
Aanvang:  20.00 u - 21.30 u; inloop vanaf 19.30 u. 
Locatie:  Parcivalschool-Zuid 
Info:              Nelly en Mildred 
Graag een vrijwillige bijdrage met als een minimum richtbedrag van € 15,- 
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3.4.2. Kaarsentrekken en marmeren 

Op zaterdag 14 december 2019 krijgt u gelegenheid een kaars te trekken 
van bijenwas. Dit is een eenvoudige en rustgevende bezigheid als 
voorbereiding op de kersttijd. 
Het marmeren van verf op papier geeft een kleurenspel van bewegingen. 
Dit kunt u gebruiken voor o.a. zelfgemaakte kerstkaarten 
Graag een bijdrage voor de materialen. 
Tijd:        14.00 u tot ongeveer 17.00 u. 
Locatie: Jezuietenstraat 37, 6823 GP Arnhem 
Info en opgave: Mildred  

3.4.3. Dertien Heilige Nachten 

De groep van de "Dertien Heilige Nachten" komt tussen 25 
december 2019 en 6 januari 2020 weer drie keer in 
huiselijke kring samen. Op de nacht van 24 en 25 december 
beginnen de dertien heilige nachten, die duren tot en met de 
nacht van 5 op 6 januari. Het is fijn om ervaringen, die je in 
deze tijd hebt met elkaar te delen.  We proberen door middel van een 
bepaald thema of kunstzinnige oefeningen een toegang te vinden tot deze 
bijzondere tijd, die niet los staat van de rest van het jaar.  

Op donderdag 19 december start de groep om 14.00 u ( tot 15.30 u). De 
bijeenkomsten vinden 3x gedurende deze tijd en in huiselijke kring plaats. 
Deelname graag een vrijwillige bijdrage. Nadere info volgt bij aanmelding.  

Esther Peek: 026 442 2810 / 06 4036 6836; esthermeander@live.nl 
Marianque den Draak: 06 5093 7995; info@praktijkdendraak.nl 

3.4.4. Winterwandeling  

Op zaterdag 28 december zal onder begeleiding van Dick 
Blokker een winterwandeling plaatsvinden.  
Tekst ter meditatie: “in overgave aan de openbaring van 
de geest verwerf ik licht van het wereldwezen 
(weekspreuk 39, R. Steiner). 
We wandelen op deze winterdag over de Veluwezoom bij Rheden. Een 
golvend landschap. Alles lijkt in diepe rust. Maar in het onzichtbare werkt 
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de geestelijke wereld aan de toekomst. Hopelijk kunnen we tijdens de 
wandeling hiervan iets beleven. 

Tijd:        13.30 u tot ongeveer 16.30 u. 
Locatie:  Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5 A, 6991 JE 
Rheden. Info en opgave:tel. 026 4431544: dickblokker@hotmail.com 

4. Studiecentrum  

Maand Dag Onderwerp/thema Pagina 
Oktober 
19 Zaterdag Workshop Planeten, kleuren 

en Bach remedies 
18+19 

November 
19 Dinsdagavond Lezing Mieke Mossmuller “De 

mens in Europa”.. 
20 

Januari 2020 
6 Maandagavond Lezing Ronald van Vierzen 

“Schepping of oerknal”  
20 

Februari 
15 Zaterdag Seminar met Christine 

Gruwez “De Glans van het 
Goede” 

21 

Maart 
9 Maandagavond Lezing Wim Wolbrink 

“Maria” 
21 

Mei Groene maand 
16 zaterdag Lezing: Bewuste voeding 22 
23 zaterdag Opstelling natuurwezens 23 
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4.1. Lezing en workshop “het geheim van de planeetzegels” 

De lezing over “Het geheim van de planeetzegels, een tastbaar en voelbaar 
zevenvoudig ritme” zal worden gegeven door Jurjen Boonstra op zaterdag 
19 oktober 2019 vanaf 11.00 u. 
 
Binnen de antroposofische meridiaan-kleurentherapie heeft de 
grondlegster Christel Heidemann een bijzondere testmethode ontwikkeld 
op basis van de planeetzegels van Rudolf Steiner. 
 Deze zegels zijn “zichtbaar gemaakte, gestolde muziek” of “Gottersbilder” 
zoals Steiner ze ook wel noemt, laten kort gezegd een evolutionair proces 
van de mens zien door de zeven grote transformatie stadia heen. 
De zegels zijn op macroniveau een oerbeeld van de planetaire 
ontwikkelingsprocessen maar op micro niveau laten ze de zeven dagen van 
de week zien, van zaterdag (saturnus) tot vrijdag (venus). 
In de voordracht wil ik graag meer vertellen over de ontwikkeling en 
werking van deze zegels in de praktijk, en de aanwezigen de zegelwerking 
proberen te laten voelen en ervaren. 
 Jurjen Freerk Boonstra 
Fysiotherapeut (n.p), acupuncturist en meridiaankleurentherapeut. 

4.2. Workshop “Werken aan karma met hulp van de Tarot en Bach 
Bloesem Remedies.”   

 Deze workshop zal gegeven worden door Marianque den 
Draak. In deze praktische workshop ga je aan de slag met 
het in beeld brengen van jouw bijzondere datum van 
geboorte. Door de nummerologische kennis van de Tarot 
kun je inzicht krijgen in je karma.  
 De uitkomst van de kaarten bespreken we met elkaar; ik 
help je begrijpen wat de ziele- en je persoonlijkheidskaart 
voor je kunnen betekenen. 
Je herkent er namelijk je uitdagingen in het leven in! 
De Bach Bloesem Remedies (in de jaren ‘20/’30 ontwikkeld door Dr. 
Edward Bach) zijn sleutels tot de ziel. In deze remedies zitten de 
zieleboodschappen van de bloesem verborgen. Ze kunnen ons op 
zielsniveau ondersteunen op onze ontwikkelingsweg. Ze lossen niks voor 
ons op, ze geven ‘alleen maar’ helderheid en inzicht. Ze helpen ons 
bewustzijn te vergroten in onze karmische ontwikkelingsweg. 
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Er is zo voldoende stof tot praten, leren en werken! 
Neem pen en papier mee en iets lekkers om met elkaar te delen en te 
vieren.  
Tijd:  
11.00 u lezing met inloop vanaf 10.30 u;  
12.30 u broodje gezond(a €4,-)  
14.00 u- 15.30 u  Workshop 
Locatie: Parcivalschool Zuid 
Graag vrijwillige bijdragen; richtbedrag € 25- 

4.3. Lezing Mieke Mosmuller “De mens in Europa” 

Op dinsdagavond 19 november 2019 is de lezing van 
Mieke Mosmuller. Europa is in de op de gebruikelijke 
wijze tot landkaart uitgeklapte wereldbol het ‘Midden’. 
In onze tijd mogen we dat echt zo opvatten: Europa is 
het hart en de ademhaling van de aarde ontwikkeling. 
Dit hart staat bloot aan tegenstand en aanvallen. Hoe 
maken wij het sterk, zodat we - in het bewustzijn van 
de hulp vanuit de geestelijke wereld - niet alleen stand 
kunnen houden, maar de moeilijkheden kunnen benutten voor verdere 
ontwikkeling van de gehele mensheid op aarde? 

Aanvang:  20.00 u, vanaf 19.30 u inloop 
Locatie:  Parcivalschool  Zuid 
Graag vrijwillige bijdrage; richtbedrag: € 30,- p.p.  

4.4. Lezing Ronald van Vierzen “schepping of oerknal” 

Op maandagavond 6 januari 2020 is de lezing van 
Ronald van Vierzen over de “schepping of oerknal” 
  
Het bijbelse scheppingsverhaal en de 
natuurwetenschappelijke visie (oerknal + evolutie) 
over het ontstaan van aarde en mensheid zijn door 
veel mensen lijnrecht tegenover elkaar gezet. Uit deze 
lezing zal blijken dat dit onterecht is.  
Het uitgangspunt van de natuurwetenschap dat alles vanuit de materie te 
verklaren moet zijn, sneuvelt als we d.m.v. het denken de fundamentele 
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stap maken dat de mens, behalve zijn fysieke lichaam, ook nog onstoffelijke, 
geestelijke wezensdelen moet hebben, die in een specifieke volgorde 
geschapen zijn. Ook luisteren we naar ‘de voorstelling van de chaos’ uit ‘die 
Schöpfung’ van Joseph Haydn, waaruit blijkt hoe geïnspireerd Haydn is 
geweest, omdat deze muziek perfect past in de opgebouwde inzichten over 
de schepping. 
 
Aanvang:  20.00 u, vanaf 19.30 u inloop 
Locatie:   Parcivalschool Zuid                                                                                                     
Graag vrijwillige bijdrage; richtbedrag € 10.-p.p. 

4.5. Seminar Christine Gruwez “de Glans van het Goede”  

Op zaterdag 15 februari 2020 is de lezing van Christine 
Gruwez: over de Glans van het Goede: Graalmotieven en 
Manicheïsme.  

Hoe komt het dat het lijkt, dat de werking van het kwade 
steeds aan de winnende hand is? Terwijl het goede 
ononderbroken aan het werk is? We merken het niet of 
nauwelijks, omdat het kwaad in zijn werkzaamheid alle 
aandacht voor zich opeist. Om die reden twijfelen we en verliezen het 
vertrouwen dat het goed het kan halen.. Maar het bijzondere met het goede 
is, dat het nu juist niet de overhand wil krijgen. Macht verweven en op het 
voorplan komen te staan, dit alles behoort tot het domein van het kwade - 
zo werkt het nu eenmaal. Wat is dan het eigenlijke werkingsgebied van het 
goede? Waaraan herken je het? Het goede is het licht dat de duisternis niet 
uit de weg gaat, maar vanuit het duister deze poogt te doorstralen. De glans 
van het goede. 

Tijd:   10.00 u tot 17.00 u., met inloop vanaf 09.30 u.  
                       middagpauze met lunch: 13.00 u tot 14.00 u. 
Locatie:  Parcivalschool  Zuid. 
Bijdrage:  hele dag: € 50,-; Koffie, thee en broodje gezond inbegrepen 
Info en opgave: Mildred  en Nelly  
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4.6. Lezing “De transformatie van Maria – Isis - Sophia”  

Op maandag 9 maart is de lezing van Wim Wolbrink over de transformatie 
van Maria – Isis – Sophia.  
In het oerbegin was alles Een. Na de dramatische splitsing werd door een 
machtige vaderdaad alles Twee. Nu is het aan de mens om er weer een Een 
van te maken.  
Dit alles wordt gekoesterd, geweten en liefdevol begeleid 
door Maria-Isis. In een machtige liefdevolle tederheid. Een 
tederheid die alles doorstraalt, alles aanraakt en het 
allemaal al lang weet.  
De lezing begint met een Kroatisch sprookje. Aan de hand 
van dit sprookje en Christologische inzichten zullen we 
proberen een groots beeld neer te zetten van Maria-Isis. 
In de combinatie van docent en verhalenverteller weet 
Wim beelden tot “Leven” te brengen door zijn inzichtelijke 
achtergrond van de antroposofie. 

Aanvang:  20.00 u, vanaf 19.30 u inloop                                                         
Locatie:   De Christengemeenschap                                                                             
Graag vrijwillige bijdrage; richtbedrag € 15.- 

4.7. Lezing:  Wat doet voedsel met ons en wat doen wij met onze 
voeding? 

Op zaterdag 2 mei bent u uitgenodigd om mee te doen 
aan een proeverij van verschillende voedingsmiddelen.  
Wat doen wij met ons voedsel, nadat wij het geproefd 
hebben? 
Is er verschil te ervaren tussen biologische producten, die 
van de bd boederij komen en levensmiddelen, die door 
supermarktketens worden verkocht, al dan niet 
biologisch? 
Rya Ypma, gepensioneerd diëtiste bij Hypernicon, - een 
antroposofisch gezondheidscentrum in Nijmegen -, 
introduceert ons in onze smaakbeleving tijdens deze proeverij. 
Tijd:              10.30 u Inleiding met proeverij; inloop vanaf 10 uur 

12.30 u afronding 
Locatie: Kweekland, Dalweg 80, Arnhem  www.stadstuinkweekland.nl 
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Info en opgave bij Margaret (06 22 45 70 63) of Mariëlle (06 4142 2595) 
Graag vrijwillige bijdrage: richtbedrag €10.- 

4.8. Workshop ‘hoe leggen we contact met natuurwezens’  

De workshop zal plaatsvinden op zaterdag 23 mei 2020 met als thema: hoe 
leggen we contact met natuurwezens? 

Met Ferry van der Loos en Margrete Vijlbrief gaan we op 
weg om door middel van natuuropstellingen in contact te 
komen met de natuurwezens in het park Sonsbeek.  Zij 
zullen vertellen over hun vele ervaringen, die ze op hebben 
gedaan in het werken in de natuur met de natuurwezens: 
maar de focus ligt op zelf waarnemen, als oefening en 
experiment, zodat je na afloop deze techniek zelf kunt gaan 
toepassen. 

Daarna lopen we om 12.00 u  naar het bos Sonsbeek ( eten ons zelf 
meegebrachte boterham)en doen natuuropstellingen in het park , we willen 
o.a. contact maken met de deva (landschapsengel) van het park, de 
bosgeest, een waterwezen, het wezen van de apostelen-heuvel en van de 
ijskelder, de huisgeest van het landhuis, en staan open voor andere 
suggesties.  

Onderweg nuttigen we onze zelf-meegebrachte lunch. Het kan handig zijn 
een vuilniszak mee te nemen om droog op de grond te kunnen zitten. De 
wandeling gaat ook door bij regen, tenzij hevig noodweer. Bij twijfel tel. 06 
4472 8130 (uitwijk datum zondag 24 mei).   

Tijd:10.30 u; vanaf 10.00 inloop: Inleiding Ferry en Margrete. 
Locatie: te beginnen op Kweekland en  later naar Sonsbeekpark  tot 15.00 u.                
Info en opgave bij Mildred.  

Graag vrijwillige bijdrage; richtbedrag; € 25.- 

5. Cursussen 

Dit zijn gedurende een langere tijd weerkerende oefen-, informatie 
momenten. Informatie en opgave zie bladzijde 12 
 De Kunst van het zingen. 
 Karma en Reïncarnatie 
 Meditatiewerkgroep 
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5.1. De Kunst van het zingen 

De Kunst van het zingen gegeven door Cileke Angenent. De belangrijkste 
inspiratiebron van Cileke is de zangscholingsweg van V. 
Werbeck. Dis is de menskunde van de zang: wakker worden 
in het luisteren en van daaruit de zingende mens met lijf, ziel 
en geest kunstzinnig oefenend begrijpen. Een weg die echte 
vrijheid geeft. “Drie maal drie is negen”! 

Individuele zanglessen worden gegeven in blokken van drie 
lessen, gehouden in de Parcivalschool-Noord.  
Dit seizoen 2019/2020 maken we drie blokken van drie 
lessen in de volgende maanden; start: 28-9- 2019;  12-1- 2020 en  11-4- 
2020. 
Data eerste blok: 28-9 ;26-10; 16-11-2019. Info en opgave: Mildred.  

5.2. Karma en Reïncarnatie 

Karma en Reïncarnatie door Jaap van de Weg.  
Karma is onlosmakelijk verbonden met het 
begrip van reïncarnatie: meerdere levens 
meemaken, als een continue stroom, gericht op 
het ontwikkelen van jezelf en van je verbinding 
met de kosmos.  
Bewustzijn van karma verbindt je met die stroom. In het heden is steeds het 
verleden werkzaam, en leg je de kiemen voor de toekomst. 
Karma-bewustzijn betekent ook: je ingebed weten in een wereld van geest, 
leren samenwerken met hogere wezens, voor het grote doel van de 
mensheidsontwikkeling: mens worden in vrijheid en liefde. 
We werken aan inzichten en ervaringen op doen; het is dus een beetje 
onderzoek in en aan het eigen leven. 
De gedachte is om een maal per maand bij elkaar te komen en tussentijds 
de oefeningen ook thuis te doen. 
 
De cursus  is voor geïnteresseerden, die wat meer ervaring hebben op het 
gebied van karma oefeningen en die vertrouwd zijn met de antroposofie. 
Je verbindt je voor 7x, data: 10-9; 8-10; 12-11;10-12 //14-1; 11-2; 10-3. 
Locatie: Parcivalschool Noord  
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Kosten:( voor 7x 20,-) € 140.-; graag te voldoen op de eerste avond. 
Info en opgave: Mildred  

5.3. Meditatiewerkgroep 

Al enige jaren leiden Hans Lap en Auke van der Mey vanuit 
de antroposofie samen meditatiegroepen. U leert  hier 
tevens meditatief te werken aan de Grondsteenspreuk. De 
bijeenkomsten vinden één maal per maand plaats. 
In het werk van Rudolf Steiner komen we voortdurend de 
begrippen vormkrachten, etherkrachten, levenskrachten 
tegen. Aan de hand van korte oefeningen trachten we door 
eigen waarneming  meer begrip van deze krachten te krijgen 
en tevens om het eigen etherlichaam beter te leren kennen. 
Dit lichaam kan als zintuig voor verdere waarneming dienen; die 
waarneming is de uitdaging voor steeds verder onderzoek…  
Locatie: Therapeuticum Aquamarijn; in de euriymieruimte 
Tijd: 12.30 u tot 17.00 u. 
Kosten: € 39.50 per keer (5 x  per blok € 158.- ); graag te voldoen op de 
eerste avond.  
Data eerste blok in 2019:     30-09,  28-10, 25-11, 23-12-2019,  27-1-2020 ;  
volgende blok in 2020:         24-02,  23-03,  20-04, 18-05,   15-06 
Info en opgave bij: Hans Lap: 06 5501 6517;  Mildred  en Nelly 

5.4. Esotherische cyclus (voorheen klassenuren) 

De Esoterische cyclus voor het geheel van de 19 meditaties wordt gehouden 
voor leden van de hogeschool voor Geesteswetenschap. In september wordt 
opnieuw begonnen met de cyclus van de esoterische uren.  
Om aan deze cyclus te kunnen deelnemen vindt er eerst een gesprek met de 
lector plaats. In  september wordt weer begonnen met het 1e esoterische 
uur. 
Locatie: Onder de Linden 21, Arnhem. 
Info: Joukje Pothoven (lector), Tel 0317  414 378 
Email:joukjepothoven@gmail.com;  
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6. Studie -, werk -, en gespreksgroepen   

Deze studie-, werk- en gespreksgroepen zijn toegankelijk voor leden en 
belangstellenden. 

6.1. Leesgroep jongeren 

Leesgroep jongeren (±18-40 jaar) Arnhem e.o. om de drie 
weken komen we bijeen bij een van de leden thuis. Vooraf 
aan iedere bijeenkomst lezen we een hoofdstuk uit een 
gezamenlijk gekozen boek. Tijdens de bijeenkomst doen we 
eerst een kort rondje over hoe iedereen er bij zit. 

Daarna komen we in gesprek over passages, die we niet 
begrepen of die ons juist raakten, over gedachtes en 
gevoelens, die we kregen tijdens het lezen. Wees welkom om mee te delen, 
zoeken en ontmoeten. 
Aanmelden bij Rosanne:  rosannetop@gmail.com 

6.2. Studie en gespreksgroep 

We bestuderen het boek "Apocalyps. De openbaring van Johannes", van 
Rudolf Steiner. Naar aanleiding van wat wij thuis gelezen hebben gaan we 
in gesprek. Doorgaans komen we iedere derde maandag van de maand bij 
elkaar van 20.00 u tot 21.30 u.  
Data:16-09, 21-10, 18-11, 16-12;  20-01-2020, 17-02, 16-03, 20-04, 18-05, 
08-06.  Iedereen is van harte welkom, zowel leden als belangstellenden.  
Plaats: Willemij van der Heijden, Johan de Wittlaan 114, Arnhem.  
Info: Mildred de Bock 

6.3. Inspiratie werkgroep 

Al enkele jaren houden we ons bezig met het thema ‘karma’. We bestuderen 
hiervoor op dit moment het boek de “Werkingen van het karma” van Rudolf 
Steiner. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst bespreken we onze vragen en 
ervaringen. Op deze wijze stimuleren we elkaar op onze zoektocht naar 
geestelijke bewustwording.  
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Onze groep telt 6 deelnemers en is daarmee compleet. U kunt natuurlijk ook 
zelf een groep starten. Margreet Kraal: contactpersoon van de werkgroep; 
margreet.kraalwesselius@gmail.com 

6.4. Studie- en gespreksgroep te Otterlo  

Op 17 september  worden de 14 daagse bijeenkomsten op dinsdagmorgen 
voortgezet. We nemen  in het najaar een nieuw boek van ter hand. 
Wisselend komen we bij deelnemers thuis. 
Info: Loek Hijink; 0318  591132, m.hijink2@kpnplanet.nl 

6.5. Vrije Gespreksgroep 

Mogelijk nieuw te starten groep. In een ‘huiskameromgeving”, kan een open 
en vertrouwelijke uitwisseling tot stand  komen rond persoonlijke 
levenservaringen, visies en verwachtingen met betrekking tot het Mens-
(kunnen) zijn in onze tijd. Het antroposofisch gedachtegoed vormt de 
inspiratiebron, maar is zelf niet het thema.  
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich opgeven. 
Info: Willemij van der Heijden: erikwillemij@hetnet.nl;  Mildred de Bock   

6.6. Sprookjeswerkgroep 

Houd je van sprookjes…en wil je je er meer in verdiepen? Dan is dit wat 
voor jou. We bestuderen de sprookjes en de sprookjesbeeldentaal volgens 
de 4-lagen methode . Meer info: www.levende-sprookjes.nl. Je kunt 
instromen als er een nieuw sprookje begint. We komen elke 2e maandag-
ochtend bij elkaar en werken van 10.30-12.30 u. Vanaf 10 u is er kof-
fie/thee. De kosten bedragen € 5,- per keer. 
Plaats: Johan de Wittlaan 114,  Arnhem. 
Info:   Willemij van der Heijden;  erikwillemij@hetnet.nl ;Tel. 06 3909 5650 
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7. Antroposofische en overige werkgebieden 

7.1. Gezondheidszorg 

Therapeuticum Aquamarijn is een gezondheidscentrum waar 
antroposofische artsen en therapeuten samenwerken. Samen staan zij voor 

een  betrokken professionele gezondheidszorg vanuit een eigentijds 
spirituele benadering van ziekte en genezing, met antroposofie als 
inspiratiebron.  
Kenmerkend voor onze werkwijze is dat onze artsen en therapeuten samen 
met de patiënt kijken naar waarom het lichaam of de psyche uit balans is. 
Hoe is de fysieke gesteldheid? Met welke instelling staat hij of zij in het 
leven? Wat is het levensverhaal van deze persoon?  In onze behandelwijze 
staat de gehele en unieke mens centraal; er worden niet alleen symptomen 
behandeld, maar we kijken ook naar ontwikkelingsmogelijkheden, zowel 
lichamelijk, psychisch als geestelijk. 

De artsen en therapeuten zijn zowel regulier 
als antroposofisch geschoold. Therapieën 
kunnen veelal zonder verwijzing van een 
arts bezocht worden. Therapieën worden 
mogelijk (deels) vergoed uit de aanvullende verzekering of vanuit de 
gemeente.  

Huisartsenpraktijk  |  Consultatief arts  |  Consultatiebureau  |  
Kinderspreekuur | Uitwendige therapie  |  Fysiotherapie  | Euritmietherapie  

|  Kunstzinnige therapie | Voedingstherapie  |  Biografisch werk  |  
Psychologische hulp   

www.therapeuticumaquamarijn.nl 
Onder de Linden 21-8 en 21-9  |  6822 KG Arnhem 

Huisartsenpraktijk Tel. 026 351 2712  | Therapeuten Tel. 026 351 1190  
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7.1.1. Uitwendige therapie bij Therapeuticum Aquamarijn 

Jolanda Elzinga 
Tel:    06 1263 3941 
Email:   jolandaelzinga@therapeuticumaquamarijn.nl 

 Ritmische inwrijvingen naar Wegman/Hauschka 
 Wikkels en kompressen  
 Specialisme: Uitwendige therapie bij kinderen 

Marion Gores (maandag en donderdag) 
Tel:   06 1972 8804 
Email:  mariongores@therapeuticumaquamarijn.nl 

 Ritmische inwrijvingen naar Wegman/Hauschka 
 Wikkels en kompressen  
 Specialisme: Bentinck massage therapie 

7.2. Cursus euritmie - fris en fit met euritmie 

Euritmiecursus in kleine groep. Versterken van 
innerlijke balans, veerkracht en gezondheid. 
Woensdagochtenden van 09.00 tot 10.00 uur; 
 € 87,50 voor 7 keer. 
Start 18 september 2019.  
Locatie: Euritmieruimte Therapeuticum 
Aquamarijn 
Info en opgave: Andrea Wellenstein,   
Tel. 026 442 2838; 06 4224 6785.  
Email: euritmie@waila.nl;   www.waila.nl.   
Vervolg data zie aankondigingen op 
www.therapeuticumaquamarijn.nl 

7.3. Workshop ‘praten over pijn’ 

Op 21 september wordt door Stichting Wederzijds in 
het Therapeuticum in Arnhem een workshop 
georganiseerd. 



 

   30

Spectrum 2019 t/m 2020 - Anthroposofische Vereniging Arnhem en omstreken 30 

De workshop bestaat uit een inleiding door Ingrid Deij, gezamenlijke 
oefeningen en gesprek. Uitgangsvraag is: hoe kunnen we het dragen van het 
lijden verlichten? 
Doelgroep: mensen die in de zorg werken en naasten van mensen die met 
pijn moeten leven. Ook mensen die aan chronische pijn lijden zijn natuurlijk 
welkom! 
Na de workshop ontvangen de deelnemers een kleine publicatie over dit 
thema, met o.a. achtergronden en interviews. 
Maximum aantal deelnemers: 20 
Datum: zaterdag 21 september 
Tijd: 13.30 u inloop; 14.00 u tot 16.30 u workshop 
Plaats: Therapeuticum Aquamarijn, Onder de Linden 21-8, 6822 KG 
Arnhem 
Kosten: € 35 , inclusief publicatie 
Aanmelding via info@wederzijds-stervenscultuur.nl 
Deelname op volgorde van aanmelding. 

7.4. Tandartsenpraktijk Aesculus Cortex  

Praktijk voor reguliere en anthroposofische 
tandheelkunde.  
Naast algemene tandheelkundige 
behandelingen, gebitsontwikkeling, 
mondhygiëne en preventie, kunt u in de 
praktijk terecht voor een aanvullend 
anthroposofisch consult en anthroposofische 
behandeling. Er is een langdurige ervaring en 
up-to-date kennis in gangbaar universitaire 
en antroposofische tandheelkunde.  
Tevens is de praktijk gespecialiseerd in orthodontische bcehandeling met 
functionele apparatuur, anthroposofische benadering van gebitscariës, 
behandeling van kinderen, de oudere mens en gebitsslijtage. Onze praktijk 
staat voor een persoonlijke benadering, waarbij rust, aandacht, kwaliteit en 
vakkundigheid de uitgangspunten zijn. De praktijk is nieuw en modern 
ingericht en de "Groenste Praktijk van Nederland".  
Drs. Peter Borm, tandarts 
Adres: Burgemeestersplein 13A, 6814 DM Arnhem 
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Tel: 026  351 5648, fax: 026  442 6871,   
Email: info@tandartsborm.nl;  www.tandartsborm.nl 

7.5. Praktijk Marron Hapotherapie Velp 

Thuiskomen bij jezelf. Uit je hoofd, in je lijf. Dán kun je voelen wat goed 
voor jou is; wat het antwoord is op 
jouw lichamelijke of geestelijke 
klachten. 
Adres: Dennenweg 3, 6881 KA  Velp, 
Tel. 06 4281 9367; 
Email: mail@praktijkmarron.nl ; www.praktijkmarron.nl;   

7.6. Praktijk Vitaliteit - Welzijnsdeskundige voor huid, lichaam en 
ziel 

In de praktijk van Marianque den Draak voor Vitaliteit en 
Welzijndeskundige voor huid, lichaam en ziel geeft zij 
consulten, behandeling, massage, persoonlijke begeleiding 
en verzorging op haptonomische op antroposofische basis. 
Zowel bij mij in Arnhem Noord, als bij u op locatie. 
 
Adres: Sperwerstraat 119, 6823 DL Arnhem  
Tel: 026 442 2824 / 06 5093 7995 
Email: info@PraktijkdenDraak.nl 
www.PraktijkdenDraak.nl ;  www.ZorgmassageOpLocatie.nl 
 

7.7. Atelier de Werverstroom 

Mijn naam is Saskia Koopman, professioneel coach en kunstzinnig 
therapeut met hart voor de mens maar ook gepassioneerd docent 
beeldende vorming. Basis en uitgangspunt voor zowel coaching als therapie 

Marianque den Draak 
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vormen het zelf-genezend vermogen van de mens.  Ik coach veel kinderen 
en ouders. Kinderen hebben vaak vage klachten als hoofdpijn , buikpijn, 
onverklaarbare vermoeidheid maar ook moeilijkheden op school of thuis. 
Door scheiding kan een kind behoorlijk uit evenwicht raken waardoor er 
zowel in gedrag als in gezondheid veranderingen 
optreden. Begeleiding van een professioneel coach 
kan dan een uitkomst bieden. Volwassenen kunnen 
tijdelijk extra begeleiding krijgen zoals bij onverwacht 
ontslag, een overlijden, het verwerken van een 
chronische ziekte, de gevolgen van kanker,  het 
tobben met mantelzorgen etc.  

Het grote voordeel van kunstzinnig bezig zijn is niet 
praten maar doen! 

Het geeft ontspanning en rust maar boven alles spreken de beelden vaak 
een duidelijke taal die bij duiding verandering, bewustzijn en inspiratie 
geven. Bij Atelier de Wervelstroom is vrijwel alles mogelijk tekenen, 
schilderen, boetseren etc. 

Voor volwassenen en kinderen is er een wisselend programma met thema's 
waarin je samen met mij je richting bepaald. Instromen is indien plaats 
altijd mogelijk. Atelier de Wervelstroom is altijd in beweging! Zie Facebook 
of kijk op mijn website  www.dewervelstroom.nl; Tel.  026 351 7704. 

 

7.8. Loopbaancoaching 

Coaching door Margaret Dalman, gesprekspartner voor 
vragen over uw toekomstige loopbaan. 
Ook voor loopbaanopstellingen.  
Tel: 06 2245 7063 
Email: margaret.dalman@gmail.com 
www.margaretdalman.nl 

  
Margaret Dalman 
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7.9. Biografie, schrijven en schilderen 

Door Magda Vlasblom: 

 Individuele biografiegesprekken 
 Cursussen autobiografisch schrijven 
 Tekenen en schilderen van je levensloop, 
 Tekenen en schilderen bij rouw en verlies 
 Schilderen met Hundertwasser als inspiratiebron. 

Tel: 06 1289 6817 
Adres: Emmastraat 17, 6828 HA Arnhem 
Email: info@magdavlasblom.nl; www.magdavlasblom.nl 

7.10. Boekenpad en Biografie 

De rode draad:  Lees en schrijfbeleving voor inzicht, verdieping en 
richting in jouw leven.  
De groene Lijn:  Zelfontdekkend schrijven in een natuurlijke omgeving.  

De blauwe stroom: Biografische 
coachingsgesprekken en hulp bij het maken van je 
levensboek.  

Anneke Sondaal;  
Tel. 06 2053 4232 
www.boekenpad.nl   

7.11. P-Aard Paardencoaching – Arnhem & Rheden 

P-Aard Paardencoaching is er voor iedereen, die coaching 
en of begeleiding kan gebruiken. Mensen met serieuze 
vragen en problematieken tot mensen die willen werken 
aan hun persoonlijke ontwikkeling. Inzicht - 
bewustwording - verandering -  zijn thema's waar we aan 
werken. Paarden zijn meester in het lezen van jouw non-
verbale taal, d.m.v hun feedback kom je sneller tot de kern 
en ga je ervaren en voelen. Denken, voelen en willen 
komen altijd in zo'n sessie terug. Een ervaring om nooit te 
vergeten en waar je levenslang profijt van kan hebben. Met mijn 
achtergrond als vrijeschool leerkracht, neem ik de antroposofie mee in de 
sessie.  Individuele sessies voor volwassenen en kinderen, individuele 
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trajecten, duosessies, gezinscoaching, teamcoaching, workshops en 
proeverijen, er is van alles mogelijk. Neem vrijblijvend en kosteloos contact 
met me op! Kijk voor meer info op www.p-aard.nl  

Adres: Lentesteeg 15a, 6991 JC Rheden 
Tel: 06 1023 1601 
Email: gemmaawater@gmail.com  

7.12. Praktijk voor meridiaankleurentherapie volgens Christel 
Heidemann 

Het herstel van de ordening in de levensprocessen via plantaardig ge-
kleurde zijde. Voor onbegrepen pijnklachten, littekenproblematiek, ver-
moeidheid, migraine, hoofdpijn etc. 
 Jurjen Boonstra 
Adres: Staringstraat 81, 6821 DN  Arnhem  

Tel:  06 1477 580 
www.praktijkboonstra.nl  

7.13. Verliesconsulent 

Het verlies van een dierbare, een kind, je gezondheid, van 
werk, het zijn stuk voor stuk ingrijpende ervaringen. Samen 
hierbij stil staan kan bijdragen aan een helend proces. Ik kan 
vanuit mijn ruime ervaring als psychosociaal werkende 
begeleiding en ondersteuning bieden. 
Christiane Voit 
Tel: 06 3848 4630 
Email: christianevoit@kpnplanet.nl  

7.14. Dansend op weg 

Dans helpt ons onze gedachten tot rust te brengen. Wanneer het ons lukt 
om volledig in het moment van de beweging te zijn, in het “hier en nu”, 
komen lichaam, geest en ziel in balans. 
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In de beweging drukt de dans de schoonheid van de 
muziek uit én geeft de muziek een meerwaarde aan 
de beleving van de dans. We dansen in een cirkel. Het 
gaat niet om de prestatie maar om de beleving van 
onszelf, van de muziek en van het samen zijn in de 
dans. 

Stilte, vreugde en plezier – het is allemaal mogelijk op 
de weg van de dans. Proefles mogelijk.  Hartelijke groet en graag tot ziens;  
Dorothé Vriezen; www.dansalsmeditatie.nl 

7.15.  Stiching Tai Chi Gong 

Ronde,vloeiende bewegingen                                                                                                        
maken het lichaam soepel en zacht,                                                                                                       
het gemoed gefocust en kalm. 

 
Stichting Tai Chi Gong 

Tel: 06 3914 8949 
Email: welkom@taichitheo.nl / www.taichitheo.nl 

7.16. Natuurzuivere huidverzorging 

Behandelingen voor het gezicht en het lichaam met  

Dr. Hauschka Cosmetica, o.a. acnebehandelingen. 

De Prakt(eik); 
Adres:  Loospad 17, 6815 GA Arnhem;  
Tel: 06 4628 7165 
Email: info@deprakteik.nl;  www.deprakteik.nl. 

 
Salon Ardine  
Adres: Schoonoord 8, 6931 BT Westervoort  

Tel: 026  3112 335 
Email: info@salonardine.nl;  www.salonardine.nl. 
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8. Onderwijs en kinderopvang 

8.1. Parcivalschool – Vrijeschool voor basisonderwijs 

Dit betekent allround kunstzinnig onderwijs waarbij een creatieve werk-
wijze wordt gehanteerd voor alle vakken, dus ook voor taal en rekenen. 
Natuurlijk verwerven onze leerlingen alle kennis om aan landelijke normen 
te voldoen, maar daarnaast valt onze school op door de sociale en kunst-
zinnige vorming. Met dit brede aanbod willen we alle kwaliteiten van de 
leerling laten bloeien. 

De Parcivalschool in Arnhem is op twee locaties.  
Parcivalschool Zuid 

 Adres: Zwanebloemlaan 4, Arnhem 
 Drie kleuterklassen en klas 1 t/m 6 

Parcivalschool Noord 

 Adres: Brugstraat 6, Arnhem 
 Twee kleuterklassen, groep 3 en groep 4/5 

Info: interim-directeur Miranda Leenders 
Adres: Zwanebloemlaan 4, 6832 HG Arnhem 
Tel: 026- 32 13 174 
Email: administratie@parcivalschool.nl / www.parcivalschool.nl . 
Postadres voor beide locaties: Postbus 30093, 6803 AB Arnhem. 

8.2. Praktijk de Zonnebloem – begeleiding voor ouders en 
kinderen 

‘Laat kinderen weer stralen en ouders genieten’  

Lody van de Lindeloof-Steenvoorden 
Tel: 06 2345 7532  

Locatie: Leidenweg 5 Arnhem. 

Email: Lody@praktijkdezonneboom.nl  
www.praktijkdezonneboom.nl;    
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8.3. Speelruimte - speltherapie 

Psychotherapie via spel. Hier krijgt het kind gelegenheid om te ontspannen, 
gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken, en te 
experimenteren met allerlei vormen 
van materiaal, incl. Sandplay. 

Rosicler Taffari - speltherapeut  

Roemer Vissersrtaat 37, 6824 MV 
Arnhem 
Tel: 06  4717 7574  

www.speelruimte37.praktijkinfo.nl  

8.4. Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal – speelatelier De 
Bakermat 

In Malburgen, op 500 m van de Vrijeschool van Arnhem Zuid, een 
kleinschalige kinderopvang, voor kinderen van 0 – 4 jaar, geopend maandag 
t/m vrijdag van 07.30 u tot 18.30 u. Voor baby’s 
verzorgen we respect, ritme en rust. Uw dreumes en 
peuter vinden bij ons een goede warme ‘leerzame’ plek 
met respect voor de ontwikkelingsfase, waarin het kind 
zich bevindt. Het kleine kind is ervarend lerend. We 
vieren 4 jaarfeesten samen met de gezinnen, simpel, 
sober, kleurrijk, blij. De wilde tuin is veilig voor de kinderen om vrij te 
kunnen spelen, elfjes en kabouters lijken er wel te werken; zij laten zich niet 
zo maar  zien …dat weten we al eeuwen. De zandbak, de wagens en 
het hout, de schommels de planken en de stronken….nodigen elke dag weer 
uit tot werken en samenwerken. 

Komt u gerust eens langs, bel voor een afspraak. 

Adres: Hortensiastraat 2, 6832 AZ Arnhem. 

Tel: 06  3613 9517 
Email: info@speelatelierdebakermat.nl; www.speelatelierdebakermat.nl 
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8.5. Buiten Beleven, gastouderopvang voor peuters 

Kleinschalige kinderopvang voor kinderen vanaf 
1,5  tot 4 jaar in Arnhem Noord, nabij Oosterbeek. 
De vaste leidster, het spelen in ons sfeervolle huis 
met grote tuin en een groep van maximaal vijf 
kinderen bieden je kind de rust, veiligheid en 
warmte van een tweede thuis. Elke ochtend 
spelen we ook in de natuur, zo wordt dat hun 
derde thuis! Binnen bakken we broodjes en we zingen, eten en drinken daar 
samen. En er zijn fijne plekken om te slapen. Zie voor meer informatie 
www.buiten-beleven.nl of bel Jennie Simons:  

Tel. 026  445 3653; Locatie: Klingelbeekseweg 166, 6812 DJ Arnhem 

Email: buiten-beleven@kpnmail.nl 

8.6. De Sterrendaalders   

Kleinschalige professionele kinderopvang in een warme, respectvolle om-
geving op een fijne plek met veel groen in Arnhem-Noord. Een plek waar 
kinderen zich thuis voelen en waar oog is voor de eigenheid van ieder kind 
zodat het zich op zijn eigen wijze en in eigen tempo vanuit vrijheid kan 
ontwikkelen. In een ritmisch verloop wisselen spel, muziek, eten en rust 
elkaar af.  

Binnen maar vooral vaak buiten in zon, weer en wind. Fijn samen spelen en 
dan weer alleen je eigen gangetje gaan. Meedoen, ontdekken, klimmen en 
klauteren, veel plezier en soms een traantje. Het kan en het mag en het is 
goed. De antroposofische pedagogiek en duurzaamheid zijn de belangrijkste 
inspiratiebronnen. 

Er is opvang op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 u tot 18.00 u voor 
maximaal vijf kindjes van 0-4 jaar. 

Wilt U persoonlijk kennismaken met "De Sterrendaalders" dan bent u van 
harte welkom voor een vrijblijvende afspraak. 

Hilleguus Bos 

Adres:  Laan van Klarenbeek 46, 6824 JS Arnhem; 
Tel: 06  4135 0737 
Email: hilleguusbos@live.nl 
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8.7. Anthroposofisch Kinderdagverblijf ‘Het Kleinhuys’ 

In Het Kleinhuys wordt dagopvang geboden 
aan kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar. We 
werken  met heel kleine groepjes, elk met een 
vaste leidster die de gehele dag aanwezig is. 
Dit geeft de kinderen rust, veiligheid en 
mogelijkheid tot goede hechting; héel 
belangrijk voor jonge kinderen. In een mooie, 
natuurlijke sfeer geven we vorm aan liedjes, spreuken, vaste ritueeltjes en 
gewoontes en volgen we een dagritme waarin een gezonde in- en 
uitademing waar te nemen is. Activiteit en rust wisselen elkaar harmonisch 
af, en kinderen worden behoed voor overprikkeling.  

Voor opvang van heel jonge baby’s is Het Kleinhuys een uitstekende keuze, 
de kindjes hebben het er goed, lekker op schoot je flesje drinken, gewiegd 
worden, een liedje voor je gaat slapen en in een omhullende sfeer in alle 
rust in je eigen ritme verzorgd worden door zorgzame en invoelende 
leidsters, voor wie het werken met deze jonge kinderen een ‘roeping’ is.  

Voor dreumesen en peuters staat het vrije spel voorop, vol ruimte voor 
fantasie en nabootsing spelen zij met het houten speelgoed, de mooie 
poppen of bouwen een tentje met zachte flanellen speeldoeken. Er worden 
verhaaltjes verteld, boekjes gelezen, handspelletjes gedaan en vele liedjes 
gezongen, waarbij de taalontwikkeling optimale kansen krijgt.  

De jaarfeesten worden gevierd en hierbij zijn ook de ouders regelmatig van 
harte welkom. Er wordt veel buiten gespeeld in de veilige beschutte tuin en 
elk kind mag zich in eigen tempo en op zijn eigen unieke wijze ontwikkelen. 
Bij ons is er geen stress, maar rust, omhulling, vrolijkheid, en oprechte 
aandacht voor het wézen van elk kind. Leidsters zijn Hbo opgeleid en 
ouders kunnen terecht met opvoedkundige vragen omtrent hun kind.  

Heb je belangstelling voor dit bijzondere kinderdagverblijf? Kijk op de 
website: www.hetkleinhuys.nl en stuur een bericht via het 
contactformulier, of bel: 06 4795 6852.  

Je bent van harte welkom 
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8.8. Peutercentrum ‘de Karbonkels’ 

De karbonkel is een antroposofische getinte 
peuterspeelzaal, die sinds 2002 onder de vlag van 
de SPA (Stichting Peutercentra Arnhem) valt. Het 
biedt kinderen tussen de 2 en 4 jaar een fijne plek 
om te spelen, een plek waar het andere kinderen 
kan ontmoeten en waar het kind zich in vrijheid 
mag ontwikkelen. 

Locaties: 

 Peutercentrum De Karbonke Zuid; Gevestigd in Parcivalschool 
Zwanebloemlaan 4,Tel: 06 1309 6676;(Contactpersoon: Wil)  
LRK: 129765077 

 Peutercentrum Karbonkel Noord; Gevestigd in de  Heijenoordschool              
Gentiaanstraat 25, 6813 ES Arnhem Tel: 06 3014 
0968 (Contactpersoon: Rachel); LRK: 226215477 

 Stichting Peutercentra Arnhem (SPA);  

Hoofdkantoor, Meester B.M. Telderstraat 13, 6842 CT Arnhem , Tel: 026 352 
3350. Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag; 09.00 u -14.00 u.    

Voor de meest actuele openingstijden en dagdelen verwijzen we graag naar 
onze websites; www.spa-arnhem.nl en www.dekarbonkel.nl.  

8.9. Kindercentrum De Santekraam 

BSO De Santekraam is de buitenschoolse opvang vanuit de vrijeschool 
pedagogie.  

Vestigingsadressen: 

 Locatie Zuid,  Zwanebloemlaan 4, 6832 HG Arnhem 
 Locatie Noord, Brugstraat 8, 6811 MB Arnhem 

Info en aanmelding: info@spa-arnhem.nl of tel: 026 352 3350 

De Santekraam biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
op basis van vrijeschool pedagogiek. 
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Opvang is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag, aansluitend aan 
de schooltijden. Ook zijn we open 
tijdens studie- en vakantiedagen, 
behalve 4 vaste vakantieweken per 
jaar. 

De opvang is gesitueerd in gezellige, 
met aparte speelhoeken ingerichte 
ruimtes binnen de Parcivalschool. 

Er is alle ruimte voor spel, knutselen, 
bakken, lezen of hutten bouwen. De 
BSO heeft toegang tot de speelplaats. 

In de vakantie zorgen wij voor een gezellige vakantiesfeer met af en toe een 
uitje. Wij gebruiken zoveel mogelijk biologische voeding. De leidsters zijn 
ervaren en goed opgeleid. 

 

9. Diversen 

9.1. Atelier Hartistiek 

”Intuïtief beeldend werken” voor volwassenen en 
kinderen. Mirjam van Meurs geeft cursussen, workshops, 
individuele begeleiding of therapie. Eveneens is er een 
cyclus voor therapeuten “Beeldende middelen gebruiken 
in mijn praktijk”. 

Locatie Arnhem-Zuid; Tel. 026 379 0772;  
www.hartistiek.nl 

9.2. Tekenen met houtskool en schilderen met de sluiertechniek.  

Wilt u zich verdiepen in de inzichten rond licht, kleur en duisternis, naar 
aanleiding van R. Steiner en van Liane Collot d'Herbois? U kunt begeleiding 
ontvangen, zowel bij het leren schilderen met de sluiertechniek als met 
houtskool werken. In viltwerk van wol kunt u zich ook bekwamen. Als 
deelnemer zorgt u zelf voor materialen. Info: Mildred de Bock  
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9.3. Atelier Meander 

Mogelijkheid voor: tekenen, schilderen, boetseren en werken met spek-
steen.  
 
Info: Esther Peek;  
Tel: 026  442 2810 of 06  4036 6836 
Email: esthermeander@live.nl. 

 

9.4. Bianca’s poppenkraam 

Het adres voor zelfgemaakte prachtige poppen en nog 
veel meer! Bianca (B.C.) Bornebroek 

Adres:  Tooropstraat 11, 6813 KR Arnhem 
Tel: 026  445 1143 
Email: Bornebroek-muhring@planet .nl 

 

9.5. Insteken en Aanhaken 

 Stap binnen in een kleine oase van creativiteit! Kom 
genieten van mooie quiltstoffen en flanellen, vrolijke 
tinten haakkatoen en zachte bollen wol, 100% wolvilt, 
merino lontwol en ijslands viltwol en alle kleuren DMC 
splijtzijde. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor 
naaigaren, fournituren, kleinvak artikelen en 
materialen voor het maken van sieraden. Wekelijk 
verzorgen wij workshops in verschillende technieken. 

Eerlijk advies, goede service en een gemoedelijke sfeer staan bij ons hoog in 
het vaandel. U bent van harte welkom! 

 Jellie van der Meer, Klarestraat 12, 6811 DR, Arnhem-Centrum 
Openingstijden: wo – vr 10.00 u – 17.30 u en za 10.00 u– 17.00 u 
Email: instekenenaanhaken@gmail.com 
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9.6. Crystalstars  

Iedere steen wacht geduldig op een nieuwe eigenaar: 
mineralen, sieraden, steenlampen, … 

Tjarko 

Adres: Gele Rijders Plein 6, 6811 AN Arnhem 
Tel: 06 4437 7328    
Email: Tjarko@crystalstars.shop.nl 

9.7. Kweekland 

Kweekland is een pluktuin van en voor Arnhemmers. Een tuin waar we 
biologische groente, bloemen, fruit en kruiden kweken. Een tuin om te laten 
zien dat iedereen het ook zelf kan.  
Stadstuin Kweekland is een verrassende tuin op een zuidhelling vlakbij 
Park Sonsbeek, waar alles en 
iedereen tot bloei komt.  
Kom bloemen plukken, groente 
oogsten, strijk even neer in de 
boomgaard of op het terras 
van de theeschenkerij! 
In de kas zit tuinwinkel 
Tebuiten met alle basics voor 
de tuin waaronder biologische 
kruidenplanten, potgrond en 
tuingereedschappen.  
 
Ook PUURland heeft hier haar uitgiftepunt met wekelijks een 
boodschappentas vol lokale ingrediënten. Kweekland Aan tafel! verzorgt 
graag je lunch, picknick, feestje, cursus of vergadering in de tuin of de kas.  
• Openingstijden tuin en winkel van di t/m za van 10.00 u tot 17.00 u.  
• Openingstijden theeschenkerij van vr en  za  van 10.00 u tot 17.00 u.  
 
Locatie: Dalweg 80, 6821 JP Arnhem 
 
Tel. 06 5105 0689 / 06 2280 5323; www.stadstuinkweekland.nl 
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9.8. De Tekendoos 

Voor de betere tekenmaterialen zoals 
Lyra Rembrandt, Kleurreuzen, Stockmar 
Verf en krijtjes. 
Adres: Diepesteeg 2d 6994 CD De Steeg 
Tel: 06 1771 0971 
Email: detekendoos@ziggo.nl ; www.detekendoos.nl     
 
 
 
 

9.9. ATRIUM: natuurlijk wonen, slapen, denken, verven,… 
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10. De Christengemeenschap 

Beweging tot religieuze vernieuwing,  
Gemeente Arnhem en omstreken 

Inhoudsopgave 

Beschrijving pagina 
De Christengemeenschap 44 
Adres en inlichtingen 44 
Mensenwijdingsdienst 45 
Diensten en activiteiten voor kinderen 45 
Adventviering voor het hele gezin 46 
Kerstdienst voor de kinderen 46 
Gespreksgroepen / cursussen 47 
Arnhem: de zeven “Ik Ben – woorden “ in het 
Johannesevangelie 

47 

Arnhem”Veritas”studiegroep voor mensen van 18 tot 35 
jaar 

47 

Bennekom: Het Johannesevangelie: de zeven “Ik Ben-
woorden” 

47 

Nijmegen: het evangelie van de week 48 
Studiegroep Boxmeer: het Lucas evangelie 48 
Ochtend over het waken bij gestorvenen 48 
Algemene informatie 48 

 

Adres en inlichtingen 

Johanneskapel 

Brugstraat 5 
6811 MB Arnhem 
arnhem.christengemeenschap.nl 

Geestelijke 

mevr. José Mosseveld 
026  840 1741 
(Maandag alleen in noodgevallen) 
jmosseveld@gmail.com 

Alle bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk. U bent welkom. 
Website : www.arnhem.christengemeenschap.nl 
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Zie voor actuele informatie over diensten en activiteiten de website: 
www.arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten 

 

Contactpersoon 

Christiane Voit, Arnhem: 026  445 3134, christianevoit@kpnplanet.nl. 

 

Financiën 

De enige bron van inkomsten van de Christengemeenschap is schenk-geld. 
Een schenking is een vrije daad. Ieder bepaalt zelf hoeveel hij of zij schenkt. 
Leden dragen bij naar vermogen. 

Bankrekening NL38 INGB 0000 9190 90 t.n.v. De Christengemeenschap 
gemeente Arnhem te Arnhem. 

Abonnement op Gemeenteberichten (5x) + “In Beweging” (4x) is € 30,- /jr 

 

Mensenwijdingsdienst 

In de Mensenwijdingsdienst wordt de band tussen hemel en aarde actief 
verzorgd. De werkzaamheid van het geestelijke kan de aarde verrijken, het 
aardse bewustzijn kan groeien naar een meer omvattend, genezend 
bewustzijn. Centraal staat Christus, die met de mensen verbonden is en helper 
wil zijn om mensenliefde stap voor stap tot een realiteit te laten worden.  

De Mensenwijdingsdienst is: 
 zondags om 10.00 u (meestal niet de 3e zondag van de maand) 
 donderdags om 09.00 u. 
 Elke eerste zaterdag van de even maanden om 10.45 u. 

Geschikt en toegankelijk voor iedereen vanaf ongeveer 14 jaar. 

Dit is het algemene schema, er zijn uitzonderingen (bijvoorbeeld geen 
dienst op 22 september (4e zondag) en wel op 15 september(3e zondag). 
Rond de feesttijden zijn er soms meer diensten. Zie de website. 
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Diensten en activiteiten voor kinderen 

Het ochtend-uur van 10.00 u -11.00 u tijdens de Mensenwijdingsdienst. 

Zondagsdienst voor kinderen aansluitend om 11.00 u. 

Kinderen uiterlijk een week van tevoren aanmelden bij:  

Jan en Annie de Bruin, jgabruin@xs4all.nl 

Data in 2019: zondag 29-9, 27-10, 24-11 en 25-12. 
Ochtend-uur - Tijdens de Mensenwijdingsdienst. Een uur met een verhaal 
dat ingaat op de tijd van het jaar en een knutsel. Dit wordt begeleid door Jan 
en Annie de Bruin. De kinderen dienen uiterlijk om 5 voor 10 binnen te zijn 
vanwege de rust voor de Mensenwijdingsdienst. 

Kinderen vanaf de eerste klas/groep drie, kunnen deelnemen aan 
de zondagsdienst voor de kinderen speciaal voor hen. Bij deze korte 
dienst staan zij voor het altaar. Zij horen over de Godsgeest die in alles op 
aarde aanwezig is en over liefde, waarvoor Christus de helpende leraar is. 
Menselijk samenleven wordt zinvol wanneer de liefde er kan zijn. Zij zingen 
tot slot een lied. Met deze dienst begint voor hen de nieuwe week, waarin 
zij weer verder de wereld leren kennen. Ouders en andere volwassenen 
kunnen aanwezig zijn in deze dienst, zij dragen de kinderen door hun aan-
dacht.  

 

Adventviering voor het hele gezin 

Zondag 1 december begint de Advent. Een tijd, waarin je ook met jonge 
kinderen kunt beleven hoe het licht in de donkere tijd groeit. Een licht, 
waaraan we als mens bij kunnen dragen door licht te brengen. 

 15.30 u: kinderen vanaf 4 jaar komen om een kaars te maken. 
 16.15 u: Samen met de kinderen voor het altaar zitten, het evangelie als 

verhaal horen, zingen en een kaarsje komen brengen. 

Aanmelden voor het kaarsen maken:Jan en Annie de Bruin, zie boven 

Kerstdienst voor de kinderen 

Na het gezamenlijk zingen van kerstliederen wordt het verhaal van het 
kerstkind en de herders, in een viering aan het altaar verteld voor de 
kinderen. Eerste kerstdag 10.00 uur. 
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Het Oberufer Kerstspel wordt ook dit jaar weer gespeeld. Geschikt voor 
kinderen vanaf klas één / groep drie en voor volwassenen. Toon Manders 
zal dit jaar weer de regie op zich nemen. De repetities zijn weer op 
zondagavond van 19.30 u - 21.30 u in de Johanneskapel.  

De eerste bijeenkomst van de kompanij in wording is op zondag 8 
september om 19.30 u. Als u ook mee wilt doen meldt u dan aan bij Toon 
Manders, toonbmanders@outlook.com of via tel. 0485-346622 

 

Gespreksgroepen / Cursussen 

Naast de diensten zijn er vieringen van jaarfeesten, regelmatig terugke-
rende gespreksgroepen en cursussen, en incidentele themadagen.  

Een aantal van deze bijeenkomsten vindt plaats in de Johanneskapel, Brug-
straat 5, Arnhem. Enkele bijeenkomsten zijn in Bennekom, Boxmeer en 
Nijmegen. Deze bijeenkomsten worden begeleid door José Mosseveld. 

 

Arnhem. De zeven “Ik Ben- woorden” in het Johannesevangelie 

In het Nieuwe Testament, in het Johannesevangelie, openbaart Christus Zijn 
wezen onder andere door te spreken “Ik Ben….” 

We lezen in het Nieuwe Testament deze “Ik Ben- woorden” en zoeken een 
toegang hiertoe.  

Woensdagochtenden van 09.30 u - 11.45 u in de Johanneskapel. 

Data:11 september, 2 en 23 oktober, 13 november en 4 december.  

  

Arnhem. “Veritas” studiegroep voor mensen van 18 tot 35 jaar 

Dinsdag of Donderdagavonden van 19.15 u  – 21.30 u.  

Avonden waarbij we zoeken of we meer zicht kunnen krijgen op ons 
dagelijkse leven. Na een open begin waarin we uitwisselen over ons leven 
en onze leerwegen, bespreken we een evangeliedeel uit deze tijd van het 
jaar. Wat kunnen we daarvan herkennen? Tot slot verwerken we het 
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gesprek op een creatieve manier. Data:3 september: zie website. 
Aanmelden bij Lody: lody.steenvoorden@gmail.com   

 

Bennekom. Het Johannes evangelie: de zeven “Ik Ben- woorden” 

Donderdagavonden van 19.30 u – 21.30 u.    
Plaats: Alexanderweg 69, Bennekom. 
Data: 12 september, 10 oktober, 7 november en 12 december 
Aanmelden bij Connie Vink, E: vinkstumphius@zonnet.nl 

Nijmegen. Het evangelie van de week  

In gesprek zoeken we naar een eigen verhouding tot het evangelie. 
Vrijdagochtenden van 9.45 u– 11.45 u.   

Data: 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 
Aanmelden bij: Dorry van den Brekel; Email: dvandenbrekel@gmail. 

Studiegroep  Boxmeer: Het Lucas evangelie 

Na het zingen samen, verdiepen we ons in het evangelie.  
Donderdagavonden van 19.00 u – 21.15 u. 
Data:  19 september, 24 oktober, 21 november en 19 december 

Informatie bij Jan en Annie de Bruin, E: jgabruin@xs4all.nl  

Ochtend over het waken bij gestorvenen 

Woensdag 30 oktober van 10.00 u – 11.30 u  
Plaats: de Johanneskapel, Brugstraat 5 , Arnhem 

 

Algemene informatie 

De Christengemeenschap – beweging tot religieuze vernieuwing – wordt 
gevormd door gemeenten, waarin mensen bijeenkomen, die op zoek zijn 
naar een eigentijdse manier van christelijk religieus leven. 

Centraal in het leven van elke gemeente staat het vieren van de dienst aan 
het altaar, de Mensenwijdingsdienst. 

“Mensen, wijden, dienen” 
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De Mensenwijdingsdienst is een eucharistieviering: een dankzegging die 
gevierd wordt. Het is ook een eredienst: een dienst waarin God geëerd 
wordt. De Mensenwijdingsdienst is het kloppende hart van het leven in de 
Christengemeenschap. 

De naam van dit sacrament: Mensenwijdingsdienst, geeft aan waar het hier 
om gaat: wijding van de mens. In de Mensenwijdingsdienst kun je Christus 
ontmoeten en door deze ontmoeting en verbinding met Hem word je als 
mens doortrokken door een hoge geestelijke kracht. 

 Deze kracht werkt (om)vormend. Je komt als mens dichter bij je zelf te 
staan. En je kunt een nieuwe verbinding krijgen tot de wereld om je heen.  

In de handeling van de Dienst werken God en 
mens samen: een gewijd handelen. 

Ieder mens heeft een eigen innerlijk leven. Hij 
is het enige wezen op aarde dat ‘ik ‘ tegen 
zichzelf zegt, dat kan hij niet voor iemand 
anders zeggen. Toch heeft de mens de ander 
nodig om werkelijk mens te kunnen worden, 
om zijn eigen mens-zijn te kunnen herkennen. 
In de ontmoeting met Christus wordt de mens 
uit de vicieuze cirkel van zijn al te aardse eigenheid verlost en opgetild tot 
zijn hogere zelf. Als ieder zich zelf zo ontmoet en we dan de communie 
delen, hebben we een ontmoeting van een hogere orde. Een nieuwe 
gemeenschap begint te ontstaan. 

Anno 2019 telt de Christengemeenschap ongeveer 320 gemeenten in 32 
landen, verspreid over alle werelddelen. In Nederland en Vlaanderen zijn 
17 gemeenten. 

In de Brugstraat, op vijf minuten lopen vanaf het station, vindt u de 
Johanneskapel van de Christengemeenschap gemeente Arnhem en 
omstreken. Vanaf 1962 wordt hier de Mensenwijdingsdienst met regelmaat 
voltrokken. Leden en belangstellenden komen uit de wijde omtrek bijeen.  
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G&W Gezondheidswinkel “De Weverstraat” 

De speciaalzaak in Voedingssupplementen, Vitamines & Mineralen, 
Natuurvoeding, Dieetvoeding, Theeën & kruiden, 

Sportvoeding/supplementen, Natuurlijke verzorging en meer. In het 
centrum van Arnhem. Kom gerust langs voor advies!  

Weverstraat 16A, 6811 EL Arnhem   
Tel. 026 443 3945 | www.gezondheidswinkelarnhem.nl 

 
 

 
 

CAMPING - JACHTHAVEN – OOSTERBBEEKSE RIJNOEVER 
Lekker dicht bij en toch helemaal eruit. U kampeert langs de rivier, in  

de schaduw van de wilgen met uitzicht over de Rijn. Er zijn strandjes om te 
zwemmen, er is een steiger met zeil- en visbootjes, er wordt gewaterskied 

en gezeild. Voor de  kinderen is er ook een klein  
badje op het terrein. En er is een terras van onze gezellige  

Kantine met het schitterende uitzicht op de rivier.  
Info: Polderweg1, 6862 VX OOSTERBEEK; 

026 - 333 3777,  www.oosterbeeksrijnoever.com 
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