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Nijmegen in Dialoog gaat door: agenda tot en met de zomer!

De afgelopen maand zijn er in verschillende wijken groepsgesprekken
over vrede en vrijheid geweest. Vrede en vrijheid, die we allemaal graag
willen, maar die altijd bedreigd kan worden. Dat ervaren we weer met
de situatie in Oekraïne en tijdens het herdenken en vieren op 4 en 5
mei. 

Bij Huis van Compassie was er op 3 mei een dialoog over Vrijheid, bij de
Wijkfabriek op 19 mei over Vrede, begeleid door de nieuwe
vredesambassadeur. In Dukenburg op vrijdag 20 mei over Vrijheid. Met
een door deelnemer Yusuf vertaald gedicht. Te lezen in deze nieuwsbrief.

- Bij bibliotheek Zwanenveld zijn Dukenburgers en andere Nijmegenaren
van 14-16 uur welkom voor een dialoog op de laatste vrijdagmiddag van
de maand
- Vrijdag 24 juni van 14-16 uur met het thema ‘Hoezo Anders’ met
voorleesboekje ‘Mijn erwtje’
- Vrijdag 26 augustus van 14-16 uur met het thema ‘Zomergeluk’

Nijmegen in Dialoog zorgt ook voor ontmoetingen tussen allerlei Noord-
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Hoe gaat het met Nijmegen in Dialoog? 

Talk of the Town
 Nieuwsbrief van Nijmegen in Dialoog 



Dinsdag 14 juni van 10-12 uur thema ‘Volgroeid
verleden tijd; wat zet jij in jouw museum?
Dinsdag 12 juli van 10-12 uur thema ‘Wieden in de
Warmoes; wat ben je liever kwijt dan rijk?

Nijmegenaren. Elke maand organiseren we op
dinsdagochtend van 10-12 uur een dialoog bij historische
Tuinderij De Warmoes. Met thema's die aansluiten bij
deze plek. Op dinsdag 10 mei was het thema 'Wilde
wortels': "We gaan wild wroeten in de rijpe aarde, of
(ge)wilde wortels delen. En stil luisteren naar wat zich
aandient." Deze ochtend bracht dialoogbegeleider René
weer een gedicht (zie rechterkolom)

Volgende dialoogbijeenkomsten bij De Warmoes in Lent:

Je kunt gewoon binnenlopen voor een goed gesprek met een
goede kop koffie!

Nijmegen in Dialoog viert een klein feestje: een clubje van
dialoogbegeleiders heeft de training met succes afgerond
en krijgt hiervoor een certificaat van deelname. Hoera!

Najaar 2022 komt weer een nieuwe training voor
dialoogbegeleiders. Hiervoor zoeken we vooral jonge
dialoogbegeleiders. Hou jij van een goed gesprek met
onbekenden? Wil jij leren hoe je verbinding kunt brengen
door het begeleiden van dialogen? Je bent welkom bij de
community van vrijwilligers van Nijmegen in Dialoog!
Geef je op voor een kennismakingsworkshop met alle info
over de gratis training van 4 dagdelen. En doe alvast eens
mee als deelnemer aan een dialoog. 

Info en opgave op 06-42908699 of
ineke@huisvancompassienijmegen.nl

Dialoogthema Lutherse Kerk

In april was een dialoog gepland in Nijmegen Oost met
bovenstaand thema. Met de insteek om het thema op een
leergierige manier te verkennen, waarbij de gelaagdheid
van eenzaamheid en saamhorigheid aan bod kwam.

Een week eerder vond een oefendialoog rond dit thema
plaats in het Huis van Compassie. De meningen waren
aanvankelijk verdeeld. Zouden mensen geïnteresseerd zijn in
een thema, dat bestaat uit een woord dat niet bestaat?
Bovendien de dialoogbijeenkomsten moeten ook aanzetten
tot handelen en er zit geen werkwoord in dit toch wel
cryptische thema. We hebben het toch aangedurfd dankzij
de gespreksleider, die hierin de leiding nam en er
onbevangen mee om ging. Toen we ermee aan de slag
gingen, bleek al snel in de dialoog dat het thema uitnodigde
tot associaties. 

Een-Saamheid…. woordgrap of werkelijkheid? 

Laatste nieuws:
Gevallen van Wilde Wortels

WIJ wilden wel:
Warmoes wilde wortels,
binnenwaarts
doorgronden 
afpellen
onze zeden
onze zonden
onze ikken en ons
wij,
we wilden wel
dwalen, delen van
waar wij vielen
tot bijgeschaafde wonden
vege tekens
van scheve (schone?) stoepen
getegelde wijsheid gewipt
wellende wortels en
leven komt weer op.
En wij maar vallen
- wilde gevallen -
omdat we zo nodig
wortels willen

René na Nijmegen in Dialoog in de Warmoes, d.d. 10
mei 2022. Thema: Wilde wortels



Volg ons ook op Facebook: @nijmegenindialoog

Dit vereist wel een bepaalde gesprekstechniek, die hoort
bij de methodiek van de waarderende
dialoogbijeenkomsten.

Op 6 april vond de dialoog plaats in de Lutherse kerk. Er
bleken 17 mensen deel te willen nemen juist vanwege het
thema! Het leverde hele mooie gesprekken op over hoe
eenzaamheid er concreet uit ziet bij sommige deelnemers.
Het delen van zoektochten, vertwijfeling, emoties en
handelingsperspectieven in een sfeer van vertrouwen
maakte dat het een bijzondere en verdiepende
bijeenkomst werd. Waar zijn we op onszelf
teruggeworpen en waar trekken we samen op? 

Een deelnemer deelde tot slot een sterke en mooie
ervaring van EenSaamheid, die ze had toen ze in Spanje
een deel van de route naar Santiago de Compostela liep:
“Het glooiende of heuvelachtige landschap waar je
doorheen loopt is weids. Je ziet (bijna) altijd bergen in de
verte als je naar links kijkt en bergen in de verte als je naar
rechts kijkt. Het lijkt of je minstens honderd kilometer ver
kan kijken en nergens is een dorp of een stad te zien.
Overigens zijn die er natuurlijk wel, maar ze liggen in de

Twee unieke tentoonstellingen over Vrede en Vrijheid (met werken van deelnemers aan creatieve dialogen) en
over 40 jaar De Nijmeegse Stadskrant. Open woensdags tot en met zaterdag van 12-17 uur tot en met 25 juni in
Passage Molenpoort 106, eerste verdieping.
Hoe behouden we Vrede, Vrijheid? De oorlog in Oekraïne én de herinneringen aan de tweede wereldoorlog laten
ons de urgentie van werken voor vrede ervaren. Met informatie van 4 en 5 meicomité, Wederopbouwstad Nijmegen,
Omkruit vergaat niet, Stad van Compassie, Stichting Stolpersteine en groep rond herdenking van Rabbi Salomons, In
Paradisum, Sunset March en Amnesty International Nijmegen. Daarnaast zijn de Vredesweken te zien, in Nijmegen
georganiseerd door de Raad van Levensbeschouwing en Religie, en de Vrede en Vrijheidstuinen van Stichting KUS
en is er aandacht voor gehandicapten in oorlogen. Met impressies rond het onderwerp van een twintigtal
Nijmegenaren, waaronder iemand van de Wereldvredesvlam Nijmegen, en de kunstenaars Lobke Burgers, Frans
Eppink, Marie Louise Fransen, Joppe Heiligers, Frans Houtbeckers, Teja Hüting, Geert Lemmers, Alda Loeffen,
Mariët Mensink, Hans Weeren.

Tentoonstelling 2.0 van Stichting KUS
Nog tot en met 25 juni 2022 gratis toegankelijk: 

dalen verscholen. Het lijkt alsof in de weide
omtrek geen levende ziel te vinden is. Ik loop
daar onbeschermd door een land dat ik niet ken,
met een taal die ik niet spreek. Ergens voel ik me
verloren, klein en kwetsbaar in het uitgestrekte
en eenzame landschap. Tegelijk loop ik daar in de
ochtendschemer niet alleen. Ik ben samen met
twee Duitse dames die ik de avond ervoor in het
hostel ontmoet heb, die me uitnodigden om
samen te gaan eten en die in de donkere vroege
ochtend met mij mee zijn gegaan naar de enige
bar die open was voor een Cortado (koffie) en
een zoet broodje. We lopen zij aan zij over het
pad naar Santiago en we praten over de overgang
tussen dag en nacht en hoe de schemer vaak
ongemerkt overgaat in de dag. Ik voel me zo nabij
en verbonden met deze twee vrouwen. Het is
haast intiem. Juist het ‘zijn’ in dit lege weide
landschap maakt het gevoel van verbondenheid
zo intens.”

Volgende dialoog in Lutherse Kerk:
Woensdag 8 juni van 19-21 uur thema ‘Jezelf zijn

 


