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Heelsumse kerk is
beschermwaardig
Feike Klomp

is een uitgave van BDUmedia

HEELSUM De met sloop bedreigde St.

Josephkerk aan de Kamperdijklaan
in Heelsum is beschermwaardig.
Dat heeft de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit maandagavond besloten.
Het oordeel van de commissie is boven de vereiste norm van 16 punten
en dus beschermwaardig, zo laat
een woordvoerder van de gemeente
Renkum weten.
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De Rooms-Katholieke Parochie z.
Titus Brandsma maakte vorig jaar
bekend de kerk aan een projectontwikkelaar te verkopen, waarmee
sloop en bouw van woningen voor
de hand lag.
Dat de Heelsumse kerk nu als beschermwaardig wordt aangemerkt,
werpt een nieuw licht op de zaak.
,,Wij hopen het schriftelijke advies
van de commissie met een dag of
tien te ontvangen. Daarna vervolgen wij de procedure tot een concept collegebesluit. Het college van
B&W is vervolgens bevoegd om de
kerk aan te wijzen tot monument ja
of nee”, aldus de woordvoerder.
De fractie van de PvdA heeft zich
ook op de zaak gestort en er onlangs vragen over gesteld. Zo vroeg
de PvdA aan B&W: bent u het met
ons eens dat de sloop van deze kerk
uit cultureel architectonisch oogpunt als een verlies moet worden
beschouwd? Daarop antwoordde
het college de bevindingen van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit af
te wachten. Deze CRK hanteert voor
de vaststelling een Puntenstelsel
Monumentenselectie.
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Zwartbleslammetjes op lentemarkt
RENKUM Het grasveld naast bezoekerscentrum De
Beken kleurde op zondag 2 april zwart-wit. Op de
lentemarkt in het Renkums Beekdal konden de bezoe-

kers twee volwassen zwartbles-schapen en hun
lammetjes begroeten. Daarnaast trok een flessenlammetje veel knuffels en bekijks.

Stervioliste Lisa Jacobs
speelt liefdesverhalen

Bij de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst in 2003
is bepaald dat bij een score van 16
punten of meer een gebouw ‘beschermwaardig’ is en in aanmerking kan komen voor de gemeentelijke monumentenstatus.

OOSTERBEEK Violiste Lisa Jacobs en
pianiste Ksenia Kouzmenko geven
op donderdag 6 april een concert in
de Vredebergkerk in Oosterbeek.
Op het programma staan prachtige,
uiteenlopende werken, allemaal gebaseerd op de liefde.

Deze twee topmusici vormen samen
al jaren een duo en zullen de romantische, maar ook de duistere
kanten van de liefde laten horen in
composities van onder anderen
Brahms, Suk, Locatelli, Szymanowski en Kreisler.

DOORWERTH
Prot.gem. Ontmoetingskerk 9/4
10:00u, ;

mw ds H.J.M. van der Woude (Oosterbeek);

RK parochie OLV Hemelopneming 9/4
10:00u, ;
Vrijzinnig Renkum 9/4 10:00u, ds
Knoop, VN Olst;

HEELSUM
Ned.Hervormde kerk 9/4 10:00u, ds L J
van Lingen; 18:30u, ds W J J Koelewijn,
zangdienst mmv The New Creation
(Ede);
OOSTERBEEK
Chr.Gereformeerde kerk 9/4 9:30u, ds
C.Bos; 15:30u, ds C.Bos;
Oude Kerk 9/4 19:00u, oecumenische
vesper;

Remonstrantse gemeente 9/4 10:00u,

RK St Bernulphusparochie] 9/4 10:00u,
Pastor P. Westerman, Eucharistie met
Tooropkoor;
Vredebergkerk 9/4 10:00u, ds O. van
der Veen;
RENKUM
Geref.kerk Renkum-Heelsum 9/4
10:00u, ds W.van der Kooij (Arnhem),
Palmzondag;
Ned.Hervormde kerk 9/4 10:00u, ds
W.J.J. Koelewijn;
Oranje Nassau’s Oord 9/4 10:30u,
pastor Liesbeth ter Elst;

HUISARTSEN
Doorwerth, Oosterbeek, Wolfheze
Centraal telefoonnummer huisartsen, dag en nacht, tel. 0900-1598.
Heelsum, Renkum
Centraal telefoonnummer huisartsen Renkum-Heelsum tijdens avond, nacht en
weekend : tel. 0318-434444.
APOTHEEK
Op werkdagen: Doorwerth: 08.30-17.30 Oosterbeek: 08.00-17.30 u. Buiten deze
tijden is de Dienstapotheek Arnhem geopend voor spoedgevallen op twee locaties:
Locatie Arnhem Zuid: Mr. D.U. Stikkerstraat 122, tel. 026-3214882 is geopend: ma
t/m vr 18.00 - 23.00 u; Weekend en feestdagen 9.00 - 23.00 uur.
Locatie kliniek Velp,] president Kennedylaan 100, Velp, tel 088-0055242 is geopend:
ma t/m vr 18.00 - 8.00 u ; Weekend en feestdagen 24 uur per dag.
Heelsum en Renkum Op werkdagen, buiten kantooruren, 17.30 - 08.30 uur en
weekeinde: dienst- apotheek Gelderse Vallei, in ziekenhuis, Ede, tel. 0318- 434945.
DIERENARTS
Dierenkliniek Pietersberg, Pietersbergseweg 14, Oosterbeek. Behandeling volgens
afspraak en spoedgevallen altijd tel. 026-3333730 bellen. Dierenartsen uit de
omgeving doen zelf weekeinddienst.
Dierenambulance Nederrijn: Info: tel. 0317-314141; Alarmnr. 06-53871861.

WAGENINGEN
ABC Evangeliegem. Salem 9/4 10:00u, ;
Anglicaanse kerk Arnhem/Nijmegen
9/4 17:00u, ;

Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg 9/4
10:00u, ;
Bevrijdingskerk (wijkgem. Lukas) 9/4
10:00u, ;
Geref.kerk Vrijgemaakt 9/4 9:30u, ;
16:45u, ;
Grote Kerk 9/4 16:30u, ; 18:30u, ;

Stadswandeling
WAGENINGEN Een Gilde-gids geeft
zaterdag 15 april een rondleiding
door de binnenstad van Wageningen. Tijdens de wandeling wordt
aandacht geschonken aan de historie, de bewoning, oorlog en vrede,
landbouwonderwijs, architectuur
en kunst. De wandeling start om
14.00 uur vanaf museum De Casteelse Poort. De kosten bedragen
3 euro.

Het Apostolisch Genootschap 9/4
9:30u, eredienst;
Jehova’s Getuigen 6/4 19:00u,
Doordeweekse vergadering; 8/4 18:00u,
Weekendvergadering; 9/4 10:00u,
Weekendvergadering (also in English);
11/4 19:00u, Doordeweekse vergadering;
Pieter Pauw 9/4 15:00u, ;
Rumah Kita (wijkgem. Lukas) 9/4
10:00u, ;
Vredehorst (wijkgem. Mattheüs) 9/4
9:30u, ;
WOLFHEZE
Opstandingskerk 9/4 10:30u, dhr R.J.M.
Graat;

TANDARTSEN
Spoedgevallendienst: tel. 026-3334010.
Tandartsenpost: tel. 0318-611888.
PRIKPOSTEN
Algemeen: Voor adressen en actuele openingstijden: www.diagnostiekplanner.nl
Oosterbeek: Praktijk voor Fysiotherapie, Wilhelminastraat 19, ma t/m vr van
08:00-10:00u.;Gezondheidscentrum De Dennenkamp, Generaal Urqhartlaan 18,
ma-vr 07:30-12:00u.;Wijkgebouw, Joubertweg 8, di 08:30-09:30u.;Woonzorgcentrum Overdal, Lebretweg 2, vr 08:30-09:30u.
Doorwerth: Schubertplein, Schubertplein 2, ma/di 08:00-10:00u., do
07:30-09:30u.;Dorpshuis Poort van Doorwerth, Mozartlaan 2, vr 08:15-09:45u.
Renkum Gezondheidscentrum Europaplein, Europalaan 86, ma/wo/vr 07:3008:15u., di/do 10:45-11:15u.; HuisartsenZorg Groeneweg, Groeneweg 46, ma/wo/
do 07:30-09:30u., di 09:30-11:00u., vr 07:30-11:00u.
Renkum Huisartsenzorg Renkum, Groeneweg 46, ma/wo/do 07:30-09:30u., di
09:30-11:00u., vr 7:30-11:00u.
Heelsum: Huisartsenpraktijk Heelsum, Pr. Bernhardlaan 1a, di 08:00-09:00u., do
10:00- 11:00u.; Dienstencentrum De Hucht, Dorrestijn Plantsoen 1, ma/do
08:00-08:30u.
Wolfheze: Propersona Wolfheze, ma/wo/vr 08:15-11:00u., di/do 09:15-11:00u.;
Iriszorg Wolfheze, di 08:15-09:15u., do 08.30-09.15u.; Het Schild, Wolfhezerweg
101, di/vr 08:15-09:45u.
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Rol weg die steen!
De dochter van een vriendin heeft
er de eerste jaren van de middelbare school wat te makkelijk over
gedacht. Elk jaar toch net met de
hakken over de sloot naar het
volgende jaar. Nu merkt ze dat ze
het niet meer gaat redden. Een
gedegen basiskennis van de
vakken ontbreekt en de consequentie is dat ze de nieuwe stof
niet tot nauwelijks meer kan
oppikken. Diepe ellende natuurlijk.
Ze lijkt zich af te sluiten voor de
wereld om haar heen en durft
eigenlijk niet toe te geven dat ze er
erg mee zit.
,,Rol weg die steen”, zou Jezus
roepen. ,,Kom uit dat graf
vandaan.” Roept hij tegen Lazarus.
Ga weer in het leven staan. Durf
vooruit te kijken. Laat het achter
je, en kijk vanuit een nieuw
perspectief naar de situatie. Dat is
moeilijk: het vraagt om aanvaarden van ‘het niet overgaan’.
Uiteindelijk dringt de moeder door
bij haar dochter. In een emotioneel
gesprek komen alle gevoelens
naar buiten. Het verdriet, de pijn,
niet weten hoe verder te gaan.
Tranen in de ogen! Dan is het
mogelijk om te praten over hoe nu
verder. Is het erg om het jaar over
te doen? Nee, zeker niet. Ze heeft
er alleen maar profijt van als ze
straks examen moet gaan doen.
Het gezicht van het meisje klaart
op! En het eerste cijfer dat ze
terugkrijgt is een 7! Blij natuurlijk.
Of ze het nog gaat redden? Ach,
dat doet er niet echt toe. Natuurlijk het zou fantastisch zijn, maar
een goede basis is ook fijn.
Belangrijk is dat ze de steen heeft
weggerold en anderen weer
toelaat in haar denken en doen.
Liesbeth ter Elst, Geestelijk
verzorger

