
NIEUWSBRIEF NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE JANUARI 2021 

Beste vrienden van Nijmegen Stad van Compassie, 

 

Dit jaar zijn we niet al te best begonnen. We zitten alweer in een lockdown en ondanks het begonnen 

vaccineren is er nog veel onzekerheid. 

Ik hoop dat jullie niet met verlies in eigen kring geconfronteerd zijn. Zo ja, mijn medeleven. 

In ieder geval hebben we allemaal te maken met vormen van fysiek contactverlies en dat beperkt 

ook de activiteiten van de organisaties waarin we functioneren. 

 

Ook wij maken echter bij gebrek aan beter dankbaar gebruik van de digitale communicatievormen 

die ons ter beschikking staan. 

Gebruikelijk organiseren we eenmaal per jaar een ontmoeting met onze ambassadeurs/ 

contactpersonen; dat is er in 2020 vanwege Corona niet van gekomen. 

Op 3 maart bieden we nu wel, online, die gelegenheid. In deze nieuwsbrief de vooraankondiging. 

Of we dit jaar nog een publieksactiviteit kunnen organiseren, we hopen het. 

 

In september 2020 organiseerden we ons laatste Vrijwilligerscafé, ook digitaal. 

Tweede helft februari hopen we dat te herhalen, ditmaal door de Lindenberg. 

De Lindenberg mogen we ook feliciteren met hun officiële kwaliteitscertificaat. 

En natuurlijk ook onze felicitaties aan de Nijmegenaar van het jaar, Tim Hogenbosch. 

In september j.l. kreeg in het kader van de uitreiking van de Compassiepluim Gek in de Klas een 

eervolle vermelding. In de Stadskrant een interview met Laura Liebregt : 

https://www.denijmeegsestadskrant.nl/special/psychiatrisch-kwetsbaar-is-niet-gek/  

 

Wel doorgang de afgelopen maanden ondervond ons Nijmegen in Dialoog - project. 

De training van de eerste groep van dialoogbegeleiders is bijna voltooid en in deze nieuwsbrief 

vinden jullie een oproep voor een tweede groep. Graag diegenen daarop attenderen die hier wellicht 

belangstelling voor hebben. 

 

Weer terug naar waarmee ik begon. Juist ook in deze tijd zien we hartverwarmende voorbeelden van 

compassie. Een oproep om deze ook in onze nieuwsbrieven met elkaar te delen. 

En heb je in dit kader verder iets aan te bieden of juist te vragen dan horen we dat graag. 

 

Namens het NSvC team, 

Hans Slavenburg 

 

Verder in deze Nieuwsbrief : 

- Ellen Lankhorst over compassie en de Luisterlijn 

- Vooraankondiging: Online bijeenkomst voor alle bij NSvC aangesloten organisaties 

- Nijmegen in Dialoog : algemene informatie 

- Nijmegen in Dialoog : dialoogbegeleiders gevraagd 

- Stichting KUS wenst iedereen vele Onsjes Geluk in dit nieuwe jaar (met verwijzing naar hun website  

  voor de Tentoonstelling Vrede en Veiligheid en hun Jaarverslag)  

- Zinspiratie-ontmoeting op zondag 

- Zinnet : Luisteren met ruimte 

- Programma iederal 

- Agenda Bewust 

https://www.denijmeegsestadskrant.nl/special/psychiatrisch-kwetsbaar-is-niet-gek/


- Nieuwsbrief Zin in mijn Leven met aankondiging retraite 

- Nieuwsbrief Wij zijn Nijmegen 

- Nieuwsbrief STEP 

- Nieuwsbrief Summer Art 

- Actueel Marikenhuis 

 

 

Deadline kopij voor de februari-nieuwsbrief : woensdag 24 februari 

 

 

 

 

 

 

Ellen Lankhorst over compassie en de luisterlijn 

‘Dat uitreiken naar elkaar vind ik compassievol’ 

Energierijk stapt Ellen Lankhorst (70) mijn huis binnen. Wanneer we op anderhalve meter aan 

tafel zitten start ik ons gesprek. Lankhorst werkt als vrijwilliger bij de luisterlijn. Afgelopen 

oktober won deze organisatie de compassiepluim. Deze compassieprijs Nijmegen wordt 

jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die ‘harten verwarmt, mensen verbindt en 

welzijn bevordert. Terugkijkend zegt ze: ‘Mijn collega’s en ik dachten er zijn zoveel 

organisaties in Nijmegen die goed werk doen voor mensen die op één of andere manier buiten 

de boot vallen. Die met compassie veel doen in Nijmegen, dus wij waren vereerd dat we zijn 

uitgekozen.’ 

 

Voor het hele interview : zie de aparte bijlage bij deze nieuwsbrief of lees op onze website : 

www.nijmegenstadvancompassie.nl  

 

 

http://www.nijmegenstadvancompassie.nl/


 

 

Vooraankondiging: Online bijeenkomst voor alle aangesloten 

organisaties  

Vrijwilligerswerk in corona tijd: zo kan het ook! 

Woensdag 3 maart van 19.30 tot 21.00 uur  

Voor alle organisaties die zijn aangesloten bij Nijmegen stad van Compassie  (of hierin geïnteresseerd 

zijn). 

Met medewerking van de Vrijwilligerscentrale 

Programma: 

 Presentatie door de Vrijwilligerscentrale van inspirerende voorbeelden van Vrijwilligerswerk 

in coronatijd. En tips en adviezen over wat jouw eigen organisatie kan doen, en hoe je 

vrijwilligers ook in coronatijd aan je kunt binden  

  Uitwisseling van ervaringen tussen de vertegenwoordigers van de organisaties: wat is goed 

gelukt, wat minder. Welke plannen en wensen zijn er voor de nabije toekomst. Waarbij is 

ondersteuning/samenwerking gewenst? 

 Vooruitblik naar Nijmegen in Dialoog. Met het project  willen we het contact tussen 

Nijmegenaren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten stimuleren.  Bij 

dialoogbijeenkomsten leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden 

kennen. In 2021 gaan we op verschillende plekken in de stad dialoogbijeenkomsten 

organiseren, graag samen met en bij organisaties die zijn aangesloten bij Nijmegen stad van 

Compassie.  

De definitieve uitnodiging zal verstuurd worden naar alle 

ambassadeurs/contactpersonen van Nijmegen Stad van Compassie.  

 

 

 



 
Nijmegen in Dialoog is een project van Huis van Compassie Nijmegen en Nijmegen Stad van 

Compassie, met medewerking van de Stichting KUS en Bureau Wijland en op aanvraag van en 

gesteund door de gemeente Nijmegen. 

 

Doel van het project is het organiseren van waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren. 

Stadgenoten, die elkaar niet vanzelf tegenkomen, gaan met elkaar in dialoog over onderwerpen die 

in hun dagelijks leven belangrijk voor hen zijn. Bij voorkeur in de eigen buurt van de deelnemers.  

De eerste groep vrijwilligers is bezig met de afronding van de training tot dialoogbegeleider. 

Binnenkort zal een oproep verschijnen voor een tweede groep van dialoogbegeleiders. 

De uitreiking van certificaten van de dialoogtraining aan de eerste groep begeleiders  

zal eind maart plaatsvinden en is de officiële start van het project Nijmegen in Dialoog. 

 

Coördinator van het project is Ineke Boomman, ineke@huisvancompassienijmegen.nl 

tel.06-42908699 

 

Nijmeegse Dialoogbegeleiders gezocht! 
Zou jij wel eens vaker een goed gesprek met je medemens willen hebben?  
Wil je ervoor zorgen dat er waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren ontstaan?  
Dit kan door je in te zetten als dialoogbegeleider bij het project Nijmegen in Dialoog. 
Je draagt dan bij aan een Nijmeegse samenleving, waarin mensen zich meer met elkaar verbonden 
voelen. Bij dialoogbijeenkomsten delen mensen uit verschillende groepen hun ervaringen, dromen 
en gewenste acties over een onderwerp dat de deelnemers interesseert.  
 

Wie zoeken we? 
Iedereen is welkom. Ter aanvulling op de huidige groep van dialoogbegeleiders,  
zoeken we vooral begeleiders beneden de 30 jaar, mensen met een bi-culturele achtergrond en  
actieve wijkbewoners. 
 

Wat vragen wij van een toekomstige dialoogbegeleider? 
Je houdt van het voeren van gesprekken over persoonlijke ervaringen, wilt anderen daartoe 
stimuleren en mensen met verschillende achtergronden dichter bij elkaar brengen. 
Je bent bereid om zelf mee te doen aan (proef)dialogen en dan een (voor jou gratis) training te 
volgen van drie dagdelen in de dialoog methodiek. Daarna ga je samen met een andere 
dialoogbegeleider, in je eigen kring een dialoogbijeenkomst leiden. 
Na het doorlopen van het trainingstraject ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.  
Na de training ben je bereid om minstens twee keer per jaar een dialoog ergens in Nijmegen te 
begeleiden. Eventuele reiskosten worden vergoed en een vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar. 
 

Wat bieden we je? 
Een gratis training, uitbreiding van je eigen netwerk, facilitering van dialooggesprekken en 

mailto:ineke@huisvancompassienijmegen.nl


inhoudelijke ondersteuning via het Dialooghuis (voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en 
feedback daarop) en Dialooglab (voor wie meer wil). 
   

Heb je belangstelling om dialoogbegeleider te worden? 
Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsworkshop.  
Je kunt je ook opgeven om een keer mee te doen als deelnemer aan een dialoogbijeenkomst. 
Neem contact op met Ineke Boomman, coördinator Nijmegen in Dialoog.    
email: ineke@huisvancompassienijmegen.nl   tel. 06 – 42908699 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
Stichting KUS wenst iedereen vele Onsjes Geluk in dit nieuwe jaar. 
  
Onsje Geluk is een nieuw initiatief van KUS dat we samen met Huis van 
Compassie organiseren: 
Donderdagsmiddag van 14-16 uur kun je iets komen brengen waarvan je denkt 
dat een ander er blij van wordt: een verhaal, gedicht of voorwerp. Je krijgt zelf 
ook iets om blij van te worden. Het was in december in het Huis van 
Compassie, maar met de huidige lockdown gaan we 1 op 1 een half uurtje 
wandelen, vanaf het muziekhuisje in de Goffert, hoek Muntweg en Slotemaker 
de Bruïneweg. Wel graag aanmelden bij Mariët: 06-18194393  
  

mailto:ineke@huisvancompassienijmegen.nl


 
 

Er is ook de Onsje Geluk kabouter, getekend door Josee Tesser. Die kun je als 
briefkaart aanvragen bij KUS. Je kunt de afbeelding ook zelf printen. Je legt hem 
bij aardige dingen die je doet: een bosje bloemen of eten bij de deur. een klusje 

in of om het huis. Kaboutertjes deden het, dus je zet je naam er niet bij. Als 
kaart kun je de kabouter ook met een lieve tekst opsturen. 

 
Op de site van KUS www.stichtingkus.nl (onder projecten) is de tentoonstelling 
Vrede en Vrijheid 1 te bewonderen. Vijftien deelnemers maakten in Nijmegen 

Midden (en deels digitaal) onder leiding van de kunstenaars Diederik Grootjans 
(schilderen), Frans Eppink (fotografie) en Hanneke Beld (teksten) prachtig 

persoonlijk werk over Vrede en Vrijheid in hun leven. 
Op de site is ook het KUS jaarverslag 2020 (op de hoofdpagina, halverwege) te 
lezen. Veel activiteiten rond Vrede en Vrijheid, workshops én de start van twee 
nieuwe initiatieven: naast Onsje Geluk het Project Nijmegen in Dialoog, waarbij 
we samenwerken met Huis en Stad van Compassie en Bureau Wijland. 
 
 

 

 

 

http://www.stichtingkus.nl/


 

 
ZINSPIRATIE-ONTMOETING OP ZONDAG (START IN FEBRUARI) 
 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in deze nieuwsbrief gaan de zinspiratie-
ontmoetingen in februari in plaats van januari van start. Wij verwachten in februari meer 
ruimte voor ontmoetingen te mogen hebben. 
 
Vanaf februari wordt een alternatieve zondagsbijeenkomst aangeboden in Cordium.  
Het is niet echt een viering maar een samenzijn met (z)inspiratie en ontmoeting. Er is 
muziek, rituelen en een meditatie of lezing. We gaan op een speelse manier ontdekken hoe 
een bepaald thema leeft in ons leven. 
De eerste bijeenkomst is op zondag 21 februari van 11.00 - 12.00 uur en heeft als thema: 
 
Thuis zijn 
 
Wat betekent thuis voor jou? Is dat een fysieke plek, is het een plek in jou? Kun jij je 
overal  thuis voelen of heb jij dingen of mensen nodig? Via gesprekken en oefeningen gaan 
we onderzoeken wat jij nodig hebt om voor jezelf een thuisgevoel te creëren.  
 
Deze eerste Zinspiratie-ontmoeting op Zondag wordt begeleid door ritueelbegeleiders 
Miranda Schutten en Esther Zawiolkowski 
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken en na te praten. 
 
Achtergrondinformatie: 
 
Zinspiratie op Zondag is een initiatief van een kerngroep bestaande uit: 
Esther Zawiolkowski - ritueelbegeleider 
Jacques van Hees - Universeel Soefisme 
Peter Kooij - Yoga en Mindfullness 
Dick Verstegen - Zen Boeddhisme 
 
Kosten van deelname: € 5 (voor zaalhuur, koffie en thee) 
 
Adres:Cordium:  
de Ruyterstraat 65, 6512 GB te Nijmegen Centrum. (Betaald parkeren in de directe omgeving 
vanaf 12.00 uur). 
Svp aanmelden ivm beperkt aantal plaatsen bij Jacques van Hees: jacobushees@gmail.com 

 

mailto:jacobushees@gmail.com


 

‘Luisteren met ruimte’, ervaringen opgedaan met een online-training 

Liever een filmpje dan lezen? Kijk dan op: 

https://www.youtube.com/watch?v=lfWMSNwP7J4&feature=youtu.be 
 

Nicolette Hijweege  

(Coördinator van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen, onderdeel van Sterker sociaal werk).  

In een virtuele ruimte ontmoeten 11 deelnemers en 2 trainers elkaar voor de Zinnet-training 

‘luisteren met ruimte’.   Zinnet is het transmuraal netwerk voor levensbegeleiding. Zinnet beoogt een 

voortgaande lijn in zingevingsondersteuning te realiseren bij mensen die tussen verschillende 

zorginstellingen bewegen (bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar een verpleeghuis) en/of bij mensen 

die zingevingsondersteuning thuis ontvangen en opgenomen worden in een zorginstelling (en 

andersom natuurlijk ook).  

 

In deze tijd van een gedeeltelijke lockdown en aanscherping van de maatregelen maken we bij de 

opzet van de training optimaal gebruik van de online-mogelijkheden tot ontmoeting middels Zoom. 

Die ontmoeting is er vooral doordat ‘Luisteren met ruimte’ een ervaringsgerichte training is waarin je 

gevraagd wordt om te werken met casusmateriaal afkomstig uit je eigen leven en vragen.  

We werken met zogenaamde break-outrooms. Break-outrooms maken het mogelijk om in groepjes 

van drie de houding en vaardigheden van het ‘luisteren met ruimte’ te oefenen en actief met elkaar 

aan de slag te gaan. Dankzij Zoom (we hebben geen aandelen 😊) is het digitaal werken eigenlijk 

voor geen van de deelnemers een probleem.  

We genieten van de gesprekken met elkaar – over dingen die ons hier en nu bezighouden - en de 

verdieping en toepassing die via de ‘na-zit’ (een reflectiedocument waarin de trainers ingaan op 

vragen waar niet meteen een reactie op gegeven kon worden of waar geen tijd voor was) gedeeld 

was.  

 

De novembertraining (de tweede die we (in 2020) gaven) bestond uit vrijwilligers, studenten en 

werkers in het veld. De diversiteit aan achtergronden en leeftijden droegen bij aan de waardevolle 

ervaring die we bij en aan elkaar opdeden.  

Nu zul je zeggen: Luisteren, we doen het allemaal, dagelijks, dus waarom daarvoor een training?  

‘ik heb in de training kennisgemaakt met de basisprincipes van deze toch voor mij nieuwe wijze van 

gespreksvoering en zou er nog graag meer mee oefenen’.  

Wat die basisprincipes zijn? Allereerst ‘innerlijke ruimte’ en een houding van presentie. Dat lijkt 

eenvoudig maar blijkt een hele klus, want kunnen we luisteren naar een ander zonder ons een beeld 

van die ander te (willen) vormen?  Kan die ander aan ons verschijnen zonder dat we hem/haar 

vastleggen in ons beeld? En als dat voor de ander geldt, hoe zit dat dan met onszelf? En hoe doen we 

https://www.youtube.com/watch?v=lfWMSNwP7J4&feature=youtu.be


dat in een wereld die geregeerd wordt door doelstelling, effect en impactmetingen en eindtermen? 

Hoeveel ruimte hebben we om aan onszelf en de ander te verschijnen.  

 

Eén van de deelnemers omschreef de training als volgt: 

Ik vond het mooi vorm gegeven, boeiende achtergrondinformatie en goede oefeningen. 

Hoogstens wat kort, we hebben veel geoefend met de 'basisvaardigheden' voor het voeren 

van een zingevend gesprek. Dit jezelf meer persoonlijk toe-eigenen en jezelf als 

gespreksleider hierin nog beter leren kennen in een vervolgtraining zou wat mij betreft zeker 

interessant zijn. 

 

In het voorjaar van 2021 wordt de training opnieuw door Janique van Schayk (humanistisch 

geestelijk verzorger) en Nicolette Hijweege (coördinator COiL) gegeven. De training staat 

open voor iedereen die privé, in (vrijwilligers)werk of in opleiding meer ruimte in het 

luisteren wil ontwikkelen.   

Interesse?  Meld je aan via:  info@zinnet.nl of 024 - 361 90 55 (ma t/m vr, 9–17u). 

 

 

 

 

 
 

Programma iederal 

 
De komende maanden biedt iederal een aantal on-line meetings aan. 

- 26 JANUARI 20.00 UUR 

Ontdek de dichter in jezelf, poëzieworkshop door Jesse Laport 

 

- 10 FEBRUARI 20.00 UUR 

DANKBAAR, HET NIEUWE GELUKKIG ZIJN, praat mee in dit on-line gesprek 

 

- 17 FEBRUARI 20.00 UUR 

VOLUIT LEVEN, workshop Leiding nemen over je leven 

 

- 18 FEBRUARI 20.00 UUR 

JOUW LEVENSLESSEN, praat mee in dit on-line gesprek 

 

mailto:info@zinnet.nl


- 4 MAART 20.00 UUR 

LEVEN IN BALANS, ontdekkingsreis van 3 on-line bijeenkomsten 

 

- 10 MAART 20.00 UUR 

DE LIEFDE, praat mee in dit on-line gsprek 

-     24 MAART 20.00 UUR 

             JOUW LEVENSLESSEN, praat mee in dit on-line gesprek 

-     29 MAART 20.00 UUR 

             DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID, praat mee in dit on-line gsprek 

 

 

Voor meer informatie en aanmelding : www.iederal.nl     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk gaat het je goed in deze verstillende dagen. Wat een jaar hebben we achter de 

rug niet? Ook voor Bewust Nijmegen was het meebewegen op de Coronagolven. De 

diensten en produkten van onze leden voorzien in een prachtig en breed aanbod voor 

persoonlijke groei en een gezonder en duurzamer leven. En hoe nodig is dat in deze tijd! 

Met veel plezier heb ik Bewust Nijmegen in 2018 opgericht en de afgelopen jaren heeft 

het netwerk en online platform me veel gebracht. Vanaf januari neemt Anneke Commelo 

het stokje van mij over als coordinator van Bewust Nijmegen. Ik wens haar via deze weg 

veel succes met alles! 

AGENDA BEWUST NIJMEGEN 

 

 

 

 

 

Cursus engelen en meditatie 
MA 08 feb | 19.30-22.00  
Nijmegen | Paula Holtzer 
In de engelencursus maak je contact met je engel door middel 
van de Chinese meditatie. Engelen zijn de boodschappers van 
de hemel en zij helpen je op je pad hier op Aarde. Engelen 
kunnen alleen iets voor je doen als je erom vraagt. 
Lees verder → 
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Hartelijke groet, 

Elisabeth van Overloop 

Coördinator Bewust Nijmegen 

06-43638643 

info@bewustnijmegen.nl 

www.bewustnijmegen.nl  
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SAMEN werken 
 
aan een 
 
LIEFDEVOLLE samenleving! 

  

  

  

 

In deze Zin-in-mijn-Leven inspiratiebrief 

 Digitale 40-dagenretraite 2021 'OPGEWEKT?!' 

Profiteer tot 1 februari van vroegboekkorting! 
Beste jij, 
Gisteren kreeg je van mij het aanbod van Retraite 'Opgewekt?!' Ik bleek een foutje in 
de tarieven gemaakt te hebben. Hierbij mijn correctie daarvan. Mijn excuses! En ik 
doe je hierbij een aanbod. Ik wil graag dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen en 
opgewekt worden in deze tijd met veel beperkingen. Daarom krijg je van mij een 
leuke korting op deelname aan jouw keuze als je vóór 1 februari boekt. Mediterend 

mailto:%E2%80%8Binfo@bewustnijmegen.nl
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luisteren naar de verhalen, geraakt worden en ook elkaar inspireren werkt 
motiverend. Doe jij ook mee met 'OPGEWEKT?!' Ik kijk ernaar uit! 
 
Hartegroet, 
Annet 

Digitale 40-dagenretraite 2021 'OPGEWEKT?!' Profiteer van vroegboekkorting! 

NB! Lees onder de afbeelding meer over de inhoud van de retraite. 

  

Meedoen 

1. met Digitale Retraite 'OPGEWEKT?!' 

 Data: van Aswoensdag 17 februari tot Paasmaandag 5 april 2021 

 Tijd: die jij uitkiest. Je hebt er dagelijks ongeveer een half uur voor nodig. 

 Plaats: waar jij bent 

 Via de mail: 2x per week ontvang je een aflevering met het retraitemateriaal 

via je computer, tablet of smartphone 

 Auteur: Annet Hogenbirk 

 Kosten: € 30,- voor de hele serie, tot 1 februari geldt vroegboekkorting: € 25,- 

 Aanmelden: uiterlijk 14 

februari via www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite/aanmelden/ 

 of eventueel via de mail info@zininmijnleven.nl of per app: 0649644408 

  

2. met deze Retraite PLUS 6 digitale ontmoetingen  

 Data: zaterdag 20 en 27 februari, 6 -13-20-27 maart 2021 

 Tijd: 10.00-ca. 11.00 uur, vanaf 9.45 uur online welkom 

 Plaats: waar jij bent 

 Skype: je hebt hierbij een tablet, smartphone of computer met webcam en 

microfoon nodig 

 Begeleiding: Annet Hogenbirk 

 Kosten: € 105,- voor de hele serie inclusief digitale retraite, tot 1 februari geldt 

vroegboekkorting: € 85,- 

 Minimum aantal deelnemers: 4, maximum 8 

 Aanmelden: uiterlijk 

14 februari via www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite/aanmelden/ 

of via de mail info@zininmijnleven.nl of per app: 0649644408 

https://www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite/aanmelden/
https://www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite/aanmelden/


Na betaling ben je verzekerd van een plek! Vol=vol. Mochten er te weinig 

aanmeldingen zijn - wat ik niet verwacht - of toch net volgeboekt zijn, dan krijg 

je het bedrag natuurlijk zo snel mogelijk retour. 

 

3. met deze Retraite PLUS 3 digitale ontmoetingen  

 Data: woensdag 24, 10 en 24 maart 2021 

 Tijd: 15.00-ca. 16.00 uur, vanaf 14.45 uur online welkom 

 Plaats: waar jij bent 

 Skype: je hebt hierbij een tablet, smartphone of computer met webcam en 

microfoon nodig 

 Begeleiding: Annet Hogenbirk 

 Kosten: € 67,50 voor de hele serie inclusief digitale retraite, tot 1 februari geldt 

vroegboekkorting: € 55,- 

 Minimum aantal deelnemers: 4, maximum 8 

 Aanmelden: uiterlijk 

19 februari via www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite/aanmelden/ of 

eventueel via de mail info@zininmijnleven.nl of per app: 0649644408 

Na betaling ben je verzekerd van een plek! Vol=vol. Mochten er te weinig 

aanmeldingen zijn - wat ik niet verwacht - of toch net volgeboekt zijn, dan krijg 

je het bedrag natuurlijk zo snel mogelijk retour! 

 

40-dagentijd op 17 februari van start  

Een soort coaching waardoor je opgewekt kunt worden... 

De voorbereidingen van de Paasretraite zijn in volle gang. Dat kun je ook zien aan de 

icoon (in wording) hierboven. Deze zeven weken voor Pasen zijn een mooie periode 

om weer op krachten te komen. Deze periode staat in het licht van 'opgewekt worden'. 

Je ziet het al in de ogen van de vrouwen die hier bij een leeg graf aankomen. 

'Opgewekt worden' zit in de verhalen die je - als je ook deelneemt aan de retraite - 

samen met andere deelnemers deze periode gaat lezen. Het zijn concrete situaties  

 

waarin mannen en vrouwen zich bevinden. Pakkende verhalen die je stil laten staan bij 

thema's die ook jij en ik - in deze corona-tijd - in en om onszelf heen tegen kunnen 

https://www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite/aanmelden/


komen. En het mooie is de bevrijdende werking die het heeft als je in stilte in gesprek 

gaat met deze verhalen. Dat merk ik zelf in mijn stille meditatieve momenten. 

 

 
 

Het werkt 

Als lezer krijg ik elke keer weer zelf een plek in de verhalen die gaan over alledaagse 

problemen als het omgaan met belemmeringen (onvrijheid), het hebben van een 

gevoel van onmacht of het steeds weer opnieuw proberen een situatie te verbeteren. 

En het mooie is, dat mijn perspectief verandert door stil te staan bij wat er in het 

verhaal gaat. Er zit een wijze boodschap in, die mij - en jou als je wilt - ook vandaag de 

dag verder helpt en ruimte geeft om te zijn. Je hebt er echt wat aan in het dagelijks 

leven. Dat heb ik al vele malen van deelnemers teruggekregen. Kijk voor meer reacties 

op www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite 

 

Mooi om een moment van reflectie en bezinning te nemen, materiaal sprak zeer aan 

door de afwisseling en omdat je daarmee de diepte inging. 

Ben meer in mijn eigen kracht gaan geloven en dat ik geholpen word. 

Jouw bijeenkomsten zijn altijd warm, respectvol en vertrouwen wekkend.  

Dank daarvoor! (Esther) 

  

http://www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite


 

Stimulerend materiaal 

Ik zoom in op een scene in het verhaal en stimuleer je daar voor jezelf je inspiratie uit 

te halen door aandachtsvragen, foto's, muziek, gedichten, soms een filmpje en een 

paar korte opmerkingen. Als je twijfelt of dit iets voor je is kun je per mail je vragen 

stellen en/of een proefaflevering bij mij aanvragen via info@zininmijnleven.nl  
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Je kunt bij Zin in mijn Leven terecht voor: 
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Wil je iets wijzigen aan je inschrijving? 

Je kunt mailen naar bovenstaand adres en via de uitschrijfknop hieronder kun je je desgewenst 

uitschrijven. 

 

Ik waardeer het als je deze inspiratiebrief deelt met anderen! 

 

Gun het jezelf 

en neem de tijd voor ZIN 

in jouw LEVEN! 
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Lichtpuntjes in deze tijd. 

 
Zo proberen steeds meer organisaties en initiatieven online activiteiten te organiseren of op 1,5 meter 

afstand. Op die manier kunnen mensen elkaar toch nog ontmoeten en in verbinding blijven met elkaar. 
Ook gaan veel organisaties door met online trainingen, cursussen en programma's. Zo zien we maar 

hoe creatief iedereen kan zijn en dat we samen tegen Covid-19 strijden.  

 
Wij zijn Nijmegen team. 

 

Golden Oldies Shop ook in Nijmegen? 
 
De vergrijzing van de samenleving is een ontwikkeling die een steeds grotere plek in gaat 

nemen in het dagelijks leven. Helaas gaat dit vaak gepaard met eenzaamheid onder ouderen. 
Men komt de deur niet meer uit, is afhankelijk van zorg, ontmoet geen nieuwe mensen meer 

en kan daardoor niet meer meedoen. 

 

Om dit tegen te gaan heeft Astrid Aries in Arnhem de Golden Oldies Shop in het leven 
geroepen. Een winkel, café, ontmoetingsplek en cursuscentrum voor inwoners vanaf 55+. Je 

kunt hier terecht voor een praatje en een kopje koffie, een cursus of training, creatieve 

uitlaatklep, een presentje uit de winkel of je gaat zelf aan de slag en wordt gastheer of 
gastvrouw. Genoeg keuze en een mooie plek om elkaar te ontmoeten.  

 

Dit initiatief bestaat al enige tijd in Arnhem, momenteel een mobiele versie ervan wegens 

corona. Astrid wil graag een Nijmeegse versie van de Golden Oldies Shop oprichten om ook 

de Nijmeegse ouderen tegemoet te komen en eenzaamheid tegen te gaan. Het plan is nu 
geplaatst op Mijn Wijkplan, als je op de link klikt kun je het volledige plan lezen. Vind jij dit 

ook een goed plan en wil je dat er een Nijmeegse variant komt van dit initiatief? Stem dan op 

het plan van Astrid en help mee in de strijd tegen 

eenzaamheid! https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/de-golden-oldies-shop   

 

Mijn Wijkplan 
Heb je zelf een ander goed sociaal maatschappelijk idee om Nijmegen mooier, leefbaarder, 

socialer, groener, gezelliger of beter te maken? Plaats het dan op Mijn Wijkplan, verzamel zo 

https://wijzijnnijmegen.us12.list-manage.com/track/click?u=f7cfa3c411c18a8597ec1860b&id=1948aee642&e=a81ac924e1


 

veel mogelijk stemmen, deel het via sociale media en bij genoeg animo wordt gekeken of het 

plan gerealiseerd kan worden. Via deze site kun je jouw idee 

plaatsen https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/  
 

 

 

 

 

 

Nieuws uit Nijmegen maakt elke maand voor Wij zijn Nijmegen een filmpje over een 

mooi Nijmeegs initiatief of organisatie. Dit keer een interview en beelden over de 

Waalstappers. Een enthousiaste groep vrijwilligers die een platform biedt aan alle 

(nieuwe) Nijmegenaren voor ontmoeting en verbinding.   

 

  
Starters 4 Communities  
 

Starters4Communities is een van de samenwerkingspartners van Wij zijn Nijmegen. Ze helpen 

jonge sociale ondernemers op weg via een trainingsprogramma om hun projecten op de rit te 
krijgen. Om een idee te krijgen stellen we graag een van de deelnemers aan jullie voor, Tess 

Jansen.  
'Ik ben Tess, 27 jaar en geboren & getogen in Nijmegen. Een aantal jaar geleden ben ik 

afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Mijn missie is om bij te dragen aan een 

maatschappij waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om ieder op eigen wijze, te 

participeren.   

Het opzetten van sociale projecten speelt al een lange tijd een grote rol in mijn leven. Ik geef 

https://wijzijnnijmegen.us12.list-manage.com/track/click?u=f7cfa3c411c18a8597ec1860b&id=745405cae2&e=a81ac924e1
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graag mensen een stem die ze om wat voor een reden dan ook zelf niet kunnen laten horen 

en ga daarbij taboes niet uit de weg. Ik word gelukkig van het leggen van duurzame 

verbindingen waar iedere betrokkene iets uithaalt. De projecten die ik opzet komen vaak 
voort uit een signaal dat ik heb opgepikt binnen mijn omgeving.  

  

Tot nu toe heb ik projecten opgezet vanuit mijn passie en vrijwel altijd op vrijwillige basis. 

Bij  S4C leer ik hoe ik met de ideeën die ik heb mijn eigen inkomsten kan genereren zodat ik al 

mijn tijd en energie kan steken in het maken van impact. Ik leer hier hoe ik mijn missie kan 
combineren met ondernemerschap.  

  

Één van onze trainers zei: 'als je van je hobby je werkt maakt, hoef je nooit te werken.'  

  

Meer weten over één van haar projecten? Check www.hoeoverleefikthuiszitten.nl en bestel het 

boek. Thuiszitten wordt ineens een stuk leuker. 
  
Wil je ook net als Tess leren hoe je je missie kunt combineren met ondernemerschap?  

Kijk dan op www.starters4communities.nl of stuur een mail voor meer informatie 

naar elles@starters4communities.nl   

 

Digitale huiskamers Huis van Compassie 

Ervaar jij dat je meer eenzaam bent tijdens corona, wil je graag nieuwe mensen ontmoeten of 

gewoon een keer per week gezellig kletsen met andere Nijmegenaren? Dan zijn de digitale 

huiskamers van Huis van Compassie wellicht wat voor jou. Momenteel is Huis van Compassie 

bezig om een aantal digitale huiskamers op te zetten gebaseerd op interesse. Een keer per week 
komen de groepjes bij elkaar onder begeleiding van iemand van het Huis van Compassie. Tijdens 

de bijeenkomsten is er de gelegenheid om gezellig een praatje te maken, gesprekken te voeren 
over gemeenschappelijke interesses en ruimte om nieuwe mensen te ontmoeten. Alles gaat 

digitaal dus je kunt gewoon meedoen vanuit huis met je laptop of smartphone.  
 

Als je liever niet digitaal meedoet of niet goed weet hoe je digitaal mee kunt doen is er een 

alternatief. Huis van Compassie is namelijk ook bezig met het opzetten van belcirkels. Je kunt 

dan telefonisch meedoen met een groepje en praten over een onderwerp waar jij interesse in 
hebt.  

Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij een groep of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar 

post@huisvancompassienijmegen.nl  

 

 

Corona hulp in Nijmegen 
   

In maart hadden we de eerste corona golf. Veel mensen zaten plotseling thuis en konden nergens 

meer heen. Dit had een grote impact op het sociale leven, de mentale en fysieke gezondheid en 
het leven in zijn algemeen voor iedereen.  

 

Vanuit Wij zijn Nijmegen zijn we toen begonnen met een overzicht van alle hulp die er 

aangeboden werd door enthousiaste en betrokken Nijmegenaren. Mooi om te zien hoe iedereen 

toen te hulp schoot en we samen de strijd tegen corona aangingen. De initiatieven in deze 
nieuwsbrief zijn daar een mooi voorbeeld van, samen tegen corona en voor de Nijmegenaren. 

 

https://wijzijnnijmegen.us12.list-manage.com/track/click?u=f7cfa3c411c18a8597ec1860b&id=9ed34fff7f&e=a81ac924e1
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Nu zitten we in een tweede golf en moeten we nog een keer doorbijten met z'n allen.  

Daarom hier nog een keer het overzicht van alle corona hulp die we verzameld hebben de 

afgelopen maanden, wellicht zit er iets voor je tussen of raak je zelf geïnspireerd om iets op te 

zetten. Voor het aanmelden van je initiatief kun je een mailtje sturen naar info@wijzijnnijmegen.nl 

en dan zetten we het op de lijst. 
Voor het volledige overzicht kun je kijken op https://wijzijnnijmegen.nl/coronahulp/ dit overzicht 

is vanmiddag aangevuld en is dus up to date. 

 

Blijf gezond en samen kunnen we dit nog een keer aan!  

 
Het Wij zijn Nijmegen team 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF STEP december 2020 
 

  

 

 

  

Afsluiting van het jaar 2020  

Ook bij STEP stond het afgelopen jaar in het teken van de coronamaatregelen en 

ervoor zorgen dat onze activiteiten met alle maatregelen maximaal doorgang konden 

hebben. Dat is voor het grootste gedeelte gelukt. Om te beginnen wensen we iedereen 

een goede gezondheid toe en een voorspoedig 2021. 

 

Voor STEP bracht het afgelopen jaar vooral veel nieuwe uitdagingen met zich mee. 

Omdat fysiek lesgeven in maart niet meer mogelijk was, werd er gezocht naar 

alternatieven. Allerlei digitale hulpmiddelen werden ingezet om het onderwijs en de 

communicatie op afstand te realiseren. Zo kon een groot gedeelte van de activiteiten in 

mailto:info@wijzijnnijmegen.nl
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een nieuwe vorm worden gecontinueerd. Toen we na de zomer weer fysiek les konden 

geven was dat natuurlijk met inachtneming van de nieuwe regels: 1,5 meter afstand en 

later kwam daar ook het dragen van een mondkapje bij. De afstandsregel betekende 

dat er minder mensen in de lokalen kunnen en dat de groepen kleiner zijn geworden. 

Dit heeft tot gevolg dat we vaker mensen op de wachtlijst moeten plaatsen, want er 

blijven aanmeldingen binnen komen. Helaas konden ook alle geplande 

ontmoetingsbijeenkomsten, zoals de integratielunch en de wandelingen, niet doorgaan 

en hebben we het project  "The Next STEP"  niet op een gedenkwaardige manier 

kunnen afsluiten. Positief is dat we door de inzet van cursisten, vrijwilligers en 

beroepskrachten met elkaar in verbinding zijn gebleven en dat de meeste activiteiten 

ondanks corona door konden gaan. We hopen dat we vanaf 18 januari 2021 weer op 

locatie les zullen kunnen geven, want dat heeft ieders voorkeur. We hebben heel veel 

waardering voor de getoonde inzet en betrokkenheid van iedereen en zijn trots op alles 

wat we het afgelopen jaar hebben bereikt.   

 

 

Online les tijdens lockdown 

Naar aanleiding van de toespraak van de minister-president op 14 december 2020 zijn vanaf 15 

december alle fysieke activiteiten van STEP gestopt. Zo lang als de huidige coronamaatregelen 

van kracht blijven, zullen de activiteiten van STEP op afstand (online) plaats vinden. 

 

Bereikbaarheid 

STEP is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur via 024-3233235. Tijdens 

de aanstaande kerstvakantie, lopend van 19 december tot en met 3 januari, is STEP gesloten.  

Aanmelden of informatie aanvragen kan via onze website  www.stepnijmegen.nl. 

 

https://stepnijmegen.us9.list-manage.com/track/click?u=84a83a6002917f621eb9fc87b&id=c34149c1bd&e=8805ccdeb3


 

Vluchtelingen voelen zich meer thuis in Nijmegen door 

project bij STEP  

Je leven oppakken in een vreemd land waar je de taal niet spreekt en de wegen en 

de regels niet kent, het is een hele opgave waar nieuwkomers in Nederland voor 

komen te staan. De afgelopen drie jaar konden nieuwkomers kosteloos meedoen 

aan het project "The Next STEP" bij Steunpunt Taal Educatie en Participatie (STEP) 

in Nijmegen. Lees verder 

 
 

 

Vrijwillige docenten gezocht  

STEP is voor het nieuwe jaar op zoek naar vrijwilligers die Nederlandse taallessen 

willen geven aan migranten en vluchtelingen.  

Lijkt het je leuk om kennis over te dragen en heb je affiniteit met volwasseneneducatie, 

(asiel)migranten en taal? Wellicht is taalles geven dan iets voor jou. Heb je interesse of 

vragen over deze functie? Neem dan gerust contact op met Thijs Oude Vrielink 

via t.oudevrielink@stepnijmegen.nl. Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de 

vacature op de website van STEP. 
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januari 2021 

  

 

 

Midwinterexpo at Home 

 

 vogels van Wim Zurné 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn inmiddels 10 maanden in Corona tijd en helaas ligt het culturele leven al 
lange tijd stil. De opzet van de Kerstexpo at Home bleek dan ook een succes. 
In navolging hiervan presenteren we vanaf 21 januari t/m 21 februari 
een Midwinterexpo at Home met voornamelijk vogels op doek en papier van 

https://summerart.us8.list-manage.com/track/click?u=81a17419950273885dba65ad5&id=bfb09f178b&e=d1ec5a4482
https://summerart.us8.list-manage.com/track/click?u=81a17419950273885dba65ad5&id=27aae12e98&e=d1ec5a4482
https://summerart.us8.list-manage.com/track/click?u=81a17419950273885dba65ad5&id=f334de0e0e&e=d1ec5a4482
https://summerart.us8.list-manage.com/track/click?u=81a17419950273885dba65ad5&id=c5681affa8&e=d1ec5a4482


 

Wim Zurné. 
Volgens de regels van het RIVM mogen we op dit moment slechts 1 bezoeker 
per dag ontvangen en is het dragen van een mondkapje verplicht.  

Indien u zich hier aanmeldt kunt u zelf in deze periode de dag en het tijdstip 
kiezen. 

Klik hier voor meer info Wim Zurné. 
 
SummerArt, Barbarossastraat 30, 6522 DM NIJMEGEN (gelegen op de 
1e verdieping) 

 

 

 

Wat kunt u in 2021 van SummerArt verwachten?  

 21 januari t/m 21 februari, Midwinterexpo 'VOGELS' , Wim Zurné 

 27 februari t/m 28 maart, in verband met de Corona maatregelen komt de 

tentoonstelling van wandkleden en schilderijen van Marianne Benkö in de 

Stevenskerk te Nijmegen te vervallen. 

 19 maart t/m 5 april, Paasexpo at Home met diverse kunstenaars 

 14 mei t/m 24 mei, Hotel Spijker, Pinksterexpo, Wilfrie Linssen, bronzen 

beelden 

 7 t/m 22 augustus, Landgoed Kernhem, Jos van Beek, abstracte 

schilderijen, Bert Denneman, bronzen dierenfiguren 

 11 t/m 26 september, Stevenskerk, Elzo Dibbits, realistische schilderijen 

 9 t/m 23 december, Kerstexpo at Home 

 

 

TIPS van SummerArt  

 

De Vrije Academie voor iedereen met interesse in kunst, cultuur, architectuur, geschiedenis en filosofie. 

https://www.vrijeacademie.nl/vraag-het-gratis-magazine-aan-home/  

 

mailto:info@summerart.nl?subject=Bezoek%20Midwinterexpo&body=Beste%20Hetty%20van%20Summeren%2C%0A%0AIk%20bezoek%20graag%20de%20Midwinterexpo%20met%20vogels%20van%20Wim%20Zurn%C3%A9.%20Mijn%20voorkeur%20gaat%20uit%20naar%3A%0A%0Adatum%3A............................%20(kies%20een%20dag%20in%20de%20periode%2021%20januari%20t%2Fm%20februari)%0Atijd%3A........(11.00%20uur%20of%2015.00%20uur)%0Anaam%3A%0Atelefoonnummer%3A%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A%0A
https://summerart.us8.list-manage.com/track/click?u=81a17419950273885dba65ad5&id=24703fc4cb&e=d1ec5a4482
https://summerart.us8.list-manage.com/track/click?u=81a17419950273885dba65ad5&id=d1b32a4481&e=d1ec5a4482


 
 

Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) Winters landschap met wandelaars 

 

 

 

 

13 jan | OOK IN CORONATIJD ZIJN WE ER VOOR U! 

Het Marikenhuis is tot/met  9 februari beperkt geopend. Maar we staan nog 

steeds voor u klaar! 

Samengevat: 

https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/beperkt-open


LEES VERDER  

 

4 feb | WERELDKANKERDAG 2021 ONLINE EDITIE 

Voor donderdag 4 februari bereidt het Marikenhuis een online programma voor 

met filmpjes van ervaringsdeskundigen en een online kookworkshop met Gina. 

LEES VERDER  

 

 

2 feb | START LOTGENOTENCONTACT BORSTKANKER 

Meldt u aan!  

Bij borstkanker word je geconfronteerd met specifieke vragen betreffende je 

vrouw zijn. Het is fijn om die te kunnen delen met vrouwen die voor dezelfde 

keuzes en dilemma’s staan of dit al hebben doorgemaakt. Het delen van deze 

ervaringen, het krijgen van steun, erkenning en acceptatie zijn de sleutelwoorden 

https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/beperkt-open
https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/4-feb-wereldkankerdag
https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/4-feb-wereldkankerdag
https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/lotgenotencontact-borstkanker1


in de lotgenotengroep. Dit biedt veiligheid en de mogelijkheid om in alle rust de 

juiste beslissingen te nemen en stappen te zetten om weer verder te kunnen gaan. 

LEES VERDER  

 
ONLINE MINDFULNESS: DEELNEMERS GEZOCHT! 

Voor iedere volwassene die kanker heeft of heeft gehad. 

LEES VERDER  

 

BOERDERIJWINKELS IN ACTIE VOOR HET MARIKENHUIS 

Het Marikenhuis heeft het financieel zwaar door de Coronacrisis. Veel 

geplande publieksacties om geld te genereren voor ons ontmoetingscentrum 

konden afgelopen half jaar niet door gaan. 

 

 

 

 

 

 

https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/lotgenotencontact-borstkanker1
https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/online-mindfulness-deelnemers-gezocht
https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/online-mindfulness-deelnemers-gezocht
https://www.marikenhuis.nl/actueel/actueel/boereninactie

