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Week van de Dialoog
Certificaatuitreiking
Vredesdialogen
Warmoese Dialogen

Volop in gesprek bij de Week van de Dialoog 2022!

Nijmegen in Dialoog doet weer mee met de Week van de Dialoog!
In verschillende dialoogsteden in het hele land gaan mensen eind
oktober, begin november, volop met elkaar in gesprek over het
landelijke thema 'Samen Thuis'! 

Ga ook in gesprek met andere Nijmegenaren over waar en wanneer je
samen thuis bent. Hoe ziet samen thuis voor jou eruit? Hoe zorg je dat de
ander zich thuis voelt bij jou? Bij deze begeleide groepsgesprekken delen
we ervaringen en luisteren we naar elkaar. 

Nijmegen in Dialoog heeft een mooi dialoogprogramma samengesteld dat
begint op woensdagavond 26 oktober bij de Lutherse Kerk in Nijmegen
Oost en eindigt op dinsdagmorgen 8 november met een dialoog in de
historische Tuinderij De Warmoes in Lent. Met op maandag 31 oktober
een dialoogmaaltijd bij Huis van Compassie, Vlietstraat 20B in
Hees/Waterkwartier. Wees er snel bij, de aanmeldingen voor de maaltijd
stromen al binnen. Bij andere dialogen is zeker nog plek, zoals bij de
nieuwe locatie Griffioen, woonzorgcentrum, onderdeel van de ZZG
zorggroep. Bekijk de flyer voor het hele programma!

Voor aanmeldingen en info over alle dialogen, mail naar:
ineke@huisvancompassienijmegen.nl of bel: 06-42908699. 
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Hoe gaat het met Nijmegen in Dialoog? 

Talk of the Town
 Nieuwsbrief van Nijmegen in Dialoog 

https://drive.google.com/file/d/1Kk5wx7t1ivCcEdMeAnpsg3uiBF9_0Hx2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kk5wx7t1ivCcEdMeAnpsg3uiBF9_0Hx2/view?usp=sharing
mailto:ineke@huisvancompassienijmegen.nl


Certificaten uitgereikt aan getrainde dialoogbegeleiders! 

In het Huis van Compassie vierden we net voor de zomer
een feestje met uitreiking van de certificaten van de
training van Nijmegen in Dialoog. Dit jaar hebben 15
deelnemers meegedaan aan de training en hebben al 13
begeleiders het certificaat behaald. 

We hebben er weer een fijne groep dialoogbegeleiders bij.  
Een van de geslaagden nam haar kinderen gezellig mee
naar dit feestje!

Dialogen in de vredeweek

Tijdens de landelijke Vredesweek in september werden, in
samenwerking met de Raad voor Religie en
Levensbeschouwing, Vredesdialogen gehouden over het
thema ‘ Generatie Vrede/Vrede, wie durft?’.

De dialogen vonden plaats bij De Vredesambassade bij De
Haard, bij de Ontmoetingskerk in Dukenburg, bij de
Wijkfabriek en bij Huis van Compassie. De groepsgesprekken
werden begeleid door getrainde begeleiders, waaronder
Vredesambassadeur Conrad Savy.

en bij Festival Di-Vers 

Op zaterdag 17 september was ook dit jaar weer
het kleurrijke Festival Di-Vers bij Land van Ooij.
Een vrijwilliger van Nijmegen in Dialoog heeft met
bezoekers waardevolle gesprekken gehad over
een schilderij van kunstenaar Aref Damee. De
kunstenaar zelf was er zelf ook bij.

In 2023 is weer een nieuwe training van vier
dagdelen voor vrijwilligers, die Nijmeegse
dialogen willen faciliteren. Ben jij iemand die
van een goed gesprek houdt en verschillende
mensen met elkaar wil verbinden bij dialogen?
Of ken jij iemand, die daar geschikt voor is en
de waarderende dialoogmethode wil leren
gebruiken? Tip ons dan! 

We zijn vooral op zoek naar ‘jonge’
dialoogbegeleiders onder 30 jaar!



Volg ons ook op Facebook: @nijmegenindialoog

Warmoese Dialogen in Lent
Doe ook een keer mee met een Dialoog bij de Warmoes!

Dinsdag 8 november 2022 van 10-12 uur, thema: Samen
Thuis
Dinsdag 13 december 2022 van 10-12 uur, thema:
Winterklaar!

Doe ook een keer mee met een dialoog bij de Warmoes in
Lent!

Je bent van harte welkom op:

Meer informatie? Mail naar: 
 ineke@huisvancompassienijmegen.nl of bel: 06-42908699

Nijmegen in Dialoog is één keer per maand, op de
dinsdagochtend, te gast bij Historische Tuinderij De Warmoes
in Lent. 

Wat een fijne plek voor een goed gesprek. Midden in een oude
boomgaard met bloemen en groentetuin. De koffie is er heerlijk,
of drink een gezonde thee van zelfgekweekte kruiden.

http://www.facebook.com/nijmegenindialoog
mailto:ineke@huisvancompassienijmegen.nl

