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Redactioneel 
 

De verkoudheid kreeg me zon-
dag te pakken, wat bij mijn 

man al het geval wás, zodat we 
beiden even geveld waren.  
Dat is niets vergeleken bij 

mensen die altijd ziek of moe 
zijn, of elk uitstapje moeten 

bekopen met een paar dagen 
van erge vermoeidheid.  
Ik bewonder het als mensen 

dan toch leuke dingen weten te 
plannen en tijd voor anderen 

kunnen vrijmaken. Ik zou zelf 
ook proberen te kiezen voor 

een golvend patroon, mogelijk 
pijnlijke en saaie rustdagen 
verdragen vanwege de actieve 

dagen tussendoor. De voldoe-
ning van iets dat ‘af’ is geko-

men, even uit de band zijn ge-
sprongen, een mooi feest mee-
maken; dat geeft op een an-

dere manier ook energie.  
Carnaval, aanstaand weekend, 

is een feest dat je beter kunt 
overslaan als je weinig energie 
hebt, maar dat juist ook een 

leuke prikkel kan zijn. Even uit 
de band te springen, samen te 

hossen zonder onderscheid 
tussen rang en stand. Wagens 
en spandoeken steken de 

draak met al het serieuze. Wat 
je zelf niet doet, kun je wel 

soms meebeleven door naar de 
optocht in Elden of Arnhem te 
kijken.  

Dus ik wens iedereen die er wél 
aan doet een heel goede Car-

naval toe. En anders ook een 
levendig weekend.   … 
 

Marja Hoogwegt 

Groene Kerk  
 

In de Lucaskerk krijgen we 
nieuwe lampen om energie te 

sparen. Er is begonnen met de 
spotjes bij de kruiswegstaties. 
Even een rekensommetje: in 

plaats van 30 halogeenlampen 
van 50 watt komen er 30 led-

lampen van 6 watt. Die bran-
den zondags 4 uur en dat ge-
durende 52 weken. We tellen 

gemakshalve de andere brand-
uren niet mee.  

Kortom 52 (weken) x 4 (uren) 
x 30 (lampen) x 44 watt (50-6) 

= 274560 wattuur, 274 KWH 
WINST. Dat is toch ongeveer 
1/5 van wat een huishouden 

van twee personen met weinig 
apparatuur jaarlijks verbruikt. 

 

Omdat de armaturen duur zijn, 
waren drie vrijwilligers lang be-
zig de oude zo te veranderen, 

dat de ledlampen erin passen; 
adapter eruit, armaturen aan-

passen, fittingen aanpassen 
enzovoort.  
Gelukkig doen zij dat met liefde 

en plezier.  
Dan zijn ze nog niet klaar, want 

er hangen nog lampen in de sa-
cristie, in de gang, de kleine 
kamers, de Lucaszaal, enzo-

voort. Kortom een enorme be-
sparing. In de volgende AanZet 

meer hierover. 
Dank aan de (deskundige) vrij-
willigers. 
 

Maria Buijs 

 
 

Vanaf 6 maart tot 20 april ko-

men vier vrijwilligers van Taizé 
naar Arnhem voor een speciaal 
project. De vier jonge vrouwen 

komen uit Duitsland, Zwitser-
land en Frankrijk. 

Onderdeel van dit project is dat 
zij elke avond een Taizé-gebed 
zullen hebben, open voor ie-

dereen om mee te doen! 
Van vrijdag 15 t/m dinsdag 19 

maart, 19.00 u. -19.45 u., zul-
len zij elke avond dit Taizé-ge-
bed in de Lucaskerk verzorgen. 

Tevoren (vanaf 18.00 u.) willen 
zij graag met z’n vieren eten op 

de locatie.  
Onze gastvrijheid vraagt van 
ons dat wij die maaltijden ver-

zorgen. Wie wil voor een van 
deze dagen een maaltijd berei-

den en bezorgen? 
Diaken Ronald Heinen coördi-
neert deze activiteit. Wie dan 

een keer wil koken, kan zich bij 
hem melden:  06.23706820. 

Meer info volgt of is te vinden 
via deze website:  

https://taizeinarnhem.word-
press.com/ 

Dank 
 

Hartelijk dank voor de vele 
kaarten die we hebben ont-
vangen met jullie meeleven 
in deze tijd van ingrijpende 
chemokuren. Het doet goed, 
geeft kracht en moed om 
door te gaan. 
 

Wim Palstra en Ineke 
 

https://taizeinarnhem.wordpress.com/
https://taizeinarnhem.wordpress.com/
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KinderWoordDienst 
 

Zondag 3 maart. We horen 
dat Jezus zegt: 

“Wat heb je aan 
een boom die geen 
vruchten draagt?”   

Gelukkig zijn er nog 
appelbomen die 

heerlijke appels geven.  
Zondag 10 maart is de 1e 

zondag van de vasten. Ook in 
de KWD is het thema: water. 
Het evangelie van deze zondag 

gaat over het levenswater. Je-
zus is in de woestijn, waar nau-

welijks water is. Niemand kan 
zonder water. 

 

Vastentas 
 

Vanaf Aswoensdag 6 maart 
gaan we, tijdens de vasten, 

weer houdbaar voedsel inza-
melen voor mensen die niet 
goed rond kunnen komen. Voor 

veel mensen zijn de feestdagen 
moeilijke momenten; er is 

geen geld voor iets extra’s voor 
het Paasfeest. Vorig jaar heb-

ben we bijna 40 gezinnen/al-
leenstaanden kunnen verras-
sen en we hopen dat dit jaar 

met uw hulp weer te kunnen 
doen.  

 
 

Rijstmaaltijden 
Het thema van de Vastenactie 
is water (zie AanZet 114). 

Om rijst te koken heb je water 
nodig. Water verandert droge 

korrels in voedzame rijst. 
U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Rijstmaaltijden 

in de Vastentijd van 18.00u. -
19.00u.; de eerste zijn op de 

volgende donderdagen: 
14 maart: Emmauskapel, 
Gangulphusplein 5; 

21 maart: Kandelaar,  
Den Haagweg 1. 

Overige data: zie de Wijnrank. 
Dat wat u uitspaart van uw nor-
male maaltijd gaat in de pot 

voor de Vastenactie. 
 

Liesbeth Wuite, MOV 

 

 
 

Op Internationale Vrouwendag, 

vrijdag 8 maart 2019, orga-
niseren wij een ontmoeting. 

Van harte uitgenodigd! 
Het programma: 
17.45u. Ontvangst in de Park-

straatgemeente 
18.00u. Samen eten (halal, 

vegetarisch) 
19.00u. 100 jaar vrouwenkies-
recht 

19.45u. Met elkaar in gesprek 
o.l.v. Wilma Mulder m.b.v. het 

360-verhalen spel  
21.00u. Muzikale afsluiting 
21.30u. Eindtijd. 

In verband met inkoop graag 
aanmelden voor 6 maart. 

Hiervoor kun je mailen naar 
8maartarnhem@gmail.com 

Het belooft een inspirerende 
avond te worden!  
Adres: Parkstraat 3a, ingang 

aan de Kastanjelaan 22e.  
OV & Parkeren: Station Velper-

poort; parkeergarage op 7 min. 
loopafstand. 
 

 

Ziekenzalving  
 

Zaterdag 23 maart om 
15.00 uur is er in de Lucas-

kerk een ziekenzalving.  
Na afloop drinken we samen 

koffie. 
Opgave:  4424567  of: 

 2134674, ook voor vervoer. 

CuCa binnenkort 
 

De serie Bijbelverhalen doen 
gaat in maart niet door.  
Wellicht volgt later een aanbod 

op een zaterdag. 
 

Bezoek aan het Heiligen-

beeldenmuseum in Vorden 
Zaterdag 13 april vertrekken 
we met eigen vervoer om 

14.00 uur vanuit de Lucas-
kerk naar het Heiligenbeelden-

museum in Vorden; zie vorige 
AanZet. 
Opgave via: secretariaat van 

de Lucaskerk:  213 6474. 

 

 
 
 

Help de insecten: maak 
ruimte voor bloeiende 
planten. 
 

Op 10 maart vieren Gerrit 

en Alie Schoenmaker hun 
60-jarige huwelijksfeest 

tijdens de zondagsviering 

in de Lucaskerk, 9.45 u. 
Gerrit is een oud-koorlid. 

Tijdens de viering gaan 
Aloys Lurvink en Ronald 

Heinen voor. 
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