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Evaluatie Stadspastoraat Arnhem / D3rde Verdieping 2015-2017 
 
 
Samenvatting 
Het gaat goed met de D3rde Verdieping! Wij hebben met enige zorg gekeken naar wat de verhuizing 
naar Rozet voor ons zou gaan betekenen. Cijfers wijzen uit dat een organisatie gemiddeld zo’n 25 tot 
30% van haar contacten (klanten/leden/adressen) kwijtraakt na een verhuizing, fusie of verandering 
van beleid. Bij ons is dat gelukkig niet echt gebeurd. Op een enkeling na is iedereen meegegaan. We 
zijn wij in de zomer van 2016, dus na de verhuizing, weliswaar een bovengemiddeld aantal adressen 
kwijtgeraakt (ruim 100), maar het bestand is sindsdien weer gegroeid en groeit nog. 
De verhuizing naar Rozet én een aantal andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvonden boden 
ons onverwachte kansen om allerlei nieuwe activiteiten te ontplooien, die volgens ons belangrijk zijn 
als het gaat om onze relevantie in en voor de stad, vooral voor de ‘zinzoekers’ in de stad. Activiteiten 
die daadwerkelijk ruimte scheppen voor bezinning en ontmoeting, onze corebusiness. 
Veel organisaties hebben ons ook weten te vinden: Stichting Nieuwegen, RTV-Arnhem, het Netwerk 
voor Levensvragen Arnhem, Jeugdwerkbureau Lava, Arnhem in Dialoog. Kortom, we zijn heel blij dat 
wij verhuisd zijn. En dan hebben wij het nog niet gehad over de samenwerking met en binnen Rozet. 
Ook hier volop kansen. U leest het allemaal in de evaluatie. 
Financieel gezien blijven wij voor de salaris- en huisvestingskosten afhankelijk van derden. Het is wel 
goed om te zien dat wij de kosten voor onze activiteiten gedekt weten te krijgen. Daarnaast hebben 
we projectsubsidie weten te krijgen voor drie van onze projecten (Bekend maakt bemind, Arnhem in 
Dialoog en het Loket voor Levensvragen). 
Kortom, D3rde Verdieping is springlevend en barst van de nieuwe ideeën, activiteiten en initiatieven. 
Onze plannen zijn bij u bekend. Ook ons voorstel om een en ander anders te organiseren. Heel graag 
pakken wij dat met u op in 2018. 
 
Bestuur D3rde Verdieping 
 

 
 
1. Inleiding 
In 2015 is op advies van het College van Kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad van de PGA 
met het bestuur van het Stadspastoraat Arnhem afgesproken dat er na ca. drie jaar een evaluatie zou 
plaatsvinden – aan de hand van een aantal criteria, om op basis van het behaalde resultaat te kunnen 
beoordelen of men als PGA door zou gaan met het Stadspastoraat, nu D3rde Verdieping. 
 
Iets over de context: begin 2015 was er veel onzekerheid met betrekking tot het Stadspastoraat en er 
is daarna in korte tijd ook heel wat veranderd, voor de pastor/coördinator, de vrijwilligers, docenten, 
cursisten en bezoekers. Denk aan: het besluit van de RK St. Eusebiusparochie om te stoppen met het 
Stadspastoraat, onzekerheid over het voortbestaan, opzegging van de huur van ons pand, zonder dat 
duidelijk was wat de nieuwe locatie moest worden, de wijziging van het vaste arbeidscontract van de 
pastor/coördinator, een heel nieuw bestuur, nieuwe collega’s, de verhuizing naar Rozet, verandering 
van naam en logo. Desondanks is bijna iedereen meeverhuisd en meegegaan in al die veranderingen 
en zijn de meesten positief over de nieuwe locatie én over onze nieuwe naam.  
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Met andere woorden, het was een roerige tijd en we zijn dan ook blij dat we ook in deze periode van 
onzekerheid en verandering als Stadspastoraat Arnhem/D3rde Verdieping een goed resultaat hebben 
behaald, te meer daar we feitelijk nog maar anderhalf jaar in Rozet zitten en dus nog maar weinig tijd 
hebben gehad om de vruchten van deze nieuwe locatie te plukken. 
Hieronder volgt een inhoudelijke evaluatie van de afgelopen periode (2015-2017). In de bijlage vindt 
u meer uitvoerig en in detail de behaalde resultaten, aan de hand van de criteria en anderszins. 
 
2. Evaluatie 
Doel van de verhuizing naar Rozet was om zichtbaarder en vindbaarder te zijn in de stad. Dat is zeker 
gelukt. Niet alleen intern, binnen Rozet, voor alle partners1 en bezoekers van Rozet, maar ook extern. 
D3rde Verdieping staat op de kaart (al was het ‘oude’ Stadspastoraat Arnhem voor veel mensen in de 
stad en de regio ook al jaren een begrip) én wordt gevonden, door de individuele God- of zinzoeker 
en door diverse stedelijke organisaties en initiatieven.  
 
a. Vernieuwing 
We hebben in 2015-2017 veel nieuwe activiteiten en initiatieven kunnen ontwikkelen en ontplooien. 
Nieuwe activiteiten, die volgens ons belangrijk zijn als het gaat om onze relevantie voor en in de stad, 
vooral voor de God- en zinzoekers in de stad. Dat D3rde Verdieping relevanter is geworden leiden we 
ook af uit de vele organisaties en initiatieven die recent op ons af zijn gekomen.2 We hebben sterk de 
indruk dat onze nieuwe locatie, in Rozet, maar ook onze nieuwe naam én de vernieuwde vormgeving 
van ons programmaboekje daaraan hebben bijgedragen. 
Een greep uit die nieuwe activiteiten en initiatieven: 

 Over De Brug, een wekelijks levensbeschouwelijk radioprogramma op de zondagmiddag, bij 
RTV-Arnhem, mét een eigen ‘uitzending gemist’, een gelijknamige website, waarop alle oude 
uitzendingen kunnen worden terug geluisterd (https://sites.google.com/view/overdebrug).    

 Bekend maakt bemind, is de titel van een flyer over interreligieuze communicatie, die we met 
de gemeente Arnhem hebben ontwikkeld, én de naam van een project om mensen in de wijk 
met elkaar in dialoog te brengen, i.s.m. de gemeente Arnhem en stichting Rijnstad. 

 Netwerk voor Levensvragen Arnhem. Dit netwerk is in 2017 op zijn verzoek ondergebracht bij 
D3rde Verdieping – enerzijds omdat men op zoek was naar een organisatie om dit netwerk te 
coördineren, anderzijds omdat D3rde Verdieping in Rozet door het netwerk werd gezien als 
dé organisatie op dé locatie voor een nieuw op te richten ‘Loket voor Levensvragen’. 

 Arnhem in Dialoog is de lokale versie van de Dag van de Dialoog (of: Nederland in Dialoog). In 
2017 is de werkgroep die dit jaarlijks organiseert ondergebracht bij D3rde Verdieping, omdat 
stichting Rijnstad ermee stopte en wij dit een belangrijk initiatief vonden, met het oog op het 
samenleven in de stad. 
 

 
                                                           
1 Bibliotheek Arnhem, Volksuniversiteit Arnhem, het Kunstbedrijf, het Erfgoedcentrum, de Kunstuitleen toART. 
2 St. Nieuwegen met het verzoek een aantal activiteiten te organiseren rond religieuze vorming en interreligieuze 
dialoog, wat o.a. resulteerde in Bekend maakt bemind, een project i.s.m. de gemeente Arnhem om ontmoetingen 
in de wijk te organiseren, RTV-Arnhem met de vraag een levensbeschouwelijk radioprogramma te maken, Lava 
met de vraag de bibliotheek te huisvesten, het Netwerk voor Levensvragen Arnhem met de vraag of dit NvLA bij 
D3rde Verdieping ondergebracht zou kunnen worden, Arnhem in Dialoog met eenzelfde vraag, naast individuele 
vragen/verzoeken, bijvoorbeeld om geestelijke zorg (o.a. vanuit het team Ondersteunende & Palliatieve Zorg van 
Rijnstate), om een Café Doodgewoon te beginnen, om een bijeenkomst speciaal rond geloof en homoseksualiteit 
te organiseren, om bij ons stage te lopen, enz. En dan is er nog de samenwerking met en binnen Rozet. 
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b. Verbreding 
In die vernieuwing zit ook een verbreding. Stadspastoraat Arnhem wás een oecumenisch bezinnings- 
en vormingscentrum, met een breed aanbod van verdiepende en ‘zinvolle’ cursussen, workshops en 
andere activiteiten voor de individuele God- en zinzoeker, een ‘thuis’ voor de religieus daklozen in de 
stad. Dat zijn we als D3rde Verdieping nóg, maar we hebben ook veel kennis en ervaring opgebouwd 
op het gebied van religieuze vorming, missionair werk, zingeving en interreligieuze ontmoeting – ook 
tussen gelovigen en ongelovigen. D3rde Verdieping heeft zich ontwikkeld tot een plek met de nodige 
expertise, juist op het gebied van geloof en kerk-zijn in een geseculariseerde samenleving. Die kennis 
zouden we graag willen inzetten, binnen de PGA en voor de stad. 
 
c. Verdieping 
Door de verhuizing zijn we ons ook nóg bewuster geworden van onze identiteit en eigenheid: wat zijn 
we, los van de plek? Wat is onze intrinsieke waarde? Uniek aan D3rde Verdieping (en Stadspastoraat 
Arnhem) is dat we ruimte scheppen voor bezinning en ontmoeting. Vandaar ook dat deze woorden in 
de ondertitel staan: ‘D3rde Verdieping – ruimte voor bezinning en ontmoeting’.  
 

 
 

Die ruimte is een belangrijke voorwaarde voor de 
bezinning en ontmoeting. Ruimte voor een ander 
– hoe anders die ook is, denkt, doet en gelooft óf 
niet gelooft, én ruimte voor de Ander. En tegelijk 
óók ruimte voor jezelf, om te zijn wie je bent. Die 
ruimte – én het vertrouwen dat die ruimte er is – 
is geen vanzelfsprekendheid. Zo’n ruimte maak je 
met elkaar, dat vertrouwen bouw je op in de loop 
der jaren. Bij D3rde Verdieping ervaart men deze 
ruimte. En dus gaan bezoekers hier dagelijks met 
elkaar in gesprek, over wat hen ten diepste raakt, 
bezielt en inspireert, maar ook over hun angsten, 
twijfel en wanhoop. Er zijn niet veel plekken in de 
stad waar dat op die manier kan en gebeurt. 
Bezinning en ontmoeting zijn de andere woorden 
die steeds terugkeren. Bezinning op het leven en 
de vragen waar het leven ons voor stelt, én op de 
religieuze bronnen die daarbij kunnen helpen, de 
levens- en geloofservaring van de hele mensheid, 
waarbij voor ons, als D3rde Verdieping, de joodse 
en christelijke tradities leidend zijn. Ontmoeting, 
omdat wij alleen in ontmoeting met de ander en 
de Ander mens worden. Dat is ook onze roeping: 
mens te zijn én er als mens te zijn voor de ander. 

D3rde Verdieping is een oefenplaats, waar we ons oefenen in het gehoor geven aan deze roeping. 
 
3. Toekomst 
Wij zien duidelijk een toekomst voor D3rde Verdieping in Arnhem, hetzij in Rozet, dan wel in of naast 
de Walburgis – mocht de PGA daartoe besluiten. Voor beide locaties valt veel te zeggen.  
In Rozet zou die toekomst onder meer kunnen liggen in de samenwerking met Rozet en alle partners 
binnen Rozet. Er ligt nu een strategisch beleidsplan 2018-2020: Rozet; springplank voor de stad, met 
daarin een achttal ‘programma’s’: Onderwijs, Les, Meedoen, Bieb, Stadsgids, Evenementen, Zakelijk 
en Innovatie. D3rde Verdieping zou aan een aantal van deze programma’s kunnen bijdragen. Op die 
manier heeft de PGA met D3rde Verdieping een soort ‘loket’ in de binnenstad, in Rozet.  
In en rond de Walburgis zouden wij als D3rde Verdieping mee vorm en inhoud kunnen geven aan de 
Walburgis als Citykerk, eventueel als ‘stadsklooster’. We hebben daartoe eerder al een projectplan 
geschreven, toen er sprake was van een verhuizing van het Stadspastoraat naar de Walburgis. 
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a. D3rde Verdieping in de stad 
Maar ook los van Rozet ziet D3rde Verdieping voor zichzelf een toekomst. Als ‘ruimte voor bezinning 
en ontmoeting’, als organisator van Arnhem in Dialoog en van andere momenten van ontmoeting en 
dialoog tussen Arnhemmers, in de stad en in de wijk, als Netwerk én als Loket voor Levensvragen, als 
initiator en organisator van stadsdebatten over levensbeschouwelijke samenlevingsvraagstukken, als 
pionier in de verschillende stadswijken, als (radio)programmamaker… Om op die manier te laten zien 
dat de kerk (lees: PGA) maatschappelijk relevant is in Arnhem en er toe doet. 
 
b. D3rde Verdieping in de (wijk)gemeente 
Ook binnen de PGA zou D3rde Verdieping volgens ons een toegevoegde waarde kunnen hebben3. Als 
aanbieder van cursussen, workshops e.a. activiteiten (= Vorming & Toerusting van gemeenteleden en 
ambtsdragers, zeg maar als protestants vormingscentrum), als missionair centrum in en voor de stad, 
als thuisbasis voor de pionier, de stedelijk jeugdwerker, stadspredikant en andere stedelijk, boven de 
wijkgemeente opererende werkers.  
Om e.e.a. organisatorisch en qua aansturing goed te regelen, is het wellicht een idee dat het bestuur 
van D3rde Verdieping in de toekomst een zgn. kerkenraadscommissie wordt en als zodanig deel gaat 
uitmaken van de huidige AK óf van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem, mocht er 
op enig moment één wijkgemeente komen van en voor de hele stad, om D3rde Verdieping daarmee 
te verankeren in de PGA. Daarnaast is het wellicht een idee om van het huidige WerkTeam (inclusief 
de pastor/coördinator van D3rde Verdieping, de stadspredikant, de stedelijk jeugdwerker en de nog 
aan te stellen pionier) één team te maken voor de hele stad. 
 
c. Lopende zaken 
Wat betreft onze toekomstplannen, we hebben al een aantal concrete projecten die nu lopen en die 
doorlopen in 2018. Andere activiteiten staan op de rol. We noemen hier de belangrijkste. 
 Loket voor Levensvragen 

Het idee is om vanuit het Netwerk voor Levensvragen een Loket voor Levensvragen op te zetten, 
een plek waar Arnhemmers terecht kunnen met hun levensvragen en/of zingevingsproblematiek. 
We hebben hiervoor € 5.000 subsidie aangevraagd en gekregen bij PIN – Projecten In Nederland, 
een fonds van de religieuze orden en congregaties. Te besteden in 2018. 

 Café Doodgewoon 
In aanloop naar dit Loket willen we in 2018, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg – 
regio Arnhem, een Café Doodgewoon in Arnhem starten, een plek waar mensen met elkaar over 
de dood, hún dood kunnen praten, om zo het taboe rond dood en sterven kleiner te maken. 

 Bekend maakt bemind 
Als pilot van dit project hebben we i.s.m. St. Rijnstad en de gemeente Arnhem in het Arnhemse 
Broek twee ontmoetingen of ‘dialoogtafels’ gearrangeerd, tussen wijkbewoners in wijkcentrum 
De Symfonie (lees: tussen de PVV- en DENK-stemmers in de wijk). Plan is om ergens in 2018 ook 
in Presikhaaf zo’n ontmoeting te organiseren, en dit model daarna ook in diverse andere wijken 
toe te passen, mede betaald door de gemeente Arnhem. 

 Arnhem in Dialoog 
In 2018 willen we Arnhem in Dialoog herhalen en verder uitbreiden. We mikken op minimaal 20 
tafels, met 200 deelnemers. St. Nieuwegen heeft hiervoor geld toegezegd (€ 10.000 voor 5 jaar) 
en ook de gemeente Arnhem is geïnteresseerd en beraadt zich op een bijdrage. 

 Over De Brug 
We hebben een projectplan ingediend bij het Inspiratiefonds van de PGA, om twee redenen. We 
zijn ‘spontaan’ aan dit project begonnen, in reactie op het verzoek van RTV-Arnhem. We merken 

                                                           
3 Vgl. het Werkplan 2017 van D3rde Verdieping / stadspredikanten PGA dat in 2017 in het moderamen en in de 
AK is besproken. 
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nu dat we er nog niet klaar voor waren en dat organisatorisch een professionaliseringsslag nodig 
is. Ook hebben wij het idee dat dit programma de potentie heeft om er allerlei nevenactiviteiten 
aan te koppelen, met name via social media, maar ook anderszins. Vandaar dit projectplan. In de 
AK is besloten deze aanvraag pas te behandelen ná de evaluatie van D3rde Verdieping in februari 
2018. NB: het Inspiratiefonds heeft al een positief advies gegeven. 

 Project in de wijk Heijenoord-Lombok 
Met Kerk-en-buurt-werker ds. Martin de Jong van de Diaconessenkerk heeft D3rde Verdieping in 
2017 een plan gemaakt om in de stadswijken Heijenoord en Lombok een inventarisatie te maken 
van welke PGA-leden daar wonen, betrokken en ‘slapend’, en hen een keer bijeen te roepen met 
de vraag wat zij zouden willen, met elkaar én in de wijk, en hoe de (Diaconessen)kerk hen daarbij 
zou kunnen ondersteunen. Met dit plan willen we in 2018 een begin maken.4  

 Samenwerking met en binnen Rozet 
Er zijn plannen om de Democratiefabriek, een rijdende interactieve tentoonstelling van Stichting 
Vredeseducatie, naar Rozet te halen ergens in of rond de Vredesweek, c.q. de herdenking van de 
Slag om Arnhem. D3rde Verdieping en de kerkelijk jeugdwerkadviseur zouden hierin gezamenlijk 
kunnen optrekken mét Rozet (Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf) richting scholen. En we zouden, 
gekoppeld aan de Democratiefabriek een parallel-programma kunnen opzetten, met lezingen en 
workshops voor volwassenen, naast het aanbod voor scholieren. 

 
4. Conclusie 
Wij zijn als bestuur van mening dat D3rde Verdieping (en daarvóór ook het Stadspastoraat Arnhem!) 
zijn bestaansrecht wel heeft bewezen en ook voldoende vernieuwend en succesvol is gebleken om te 
blijven bestaan. In deze geseculariseerde samenleving is een oecumenisch centrum dat naast en ook 
op een andere wijze dan de wijkgemeente een brug weet te slaan tussen kerk en stad, tussen wijk en 
wijkgemeente, tussen gelovigen, andersgelovigen en ongelovigen, geen overbodige luxe maar bittere 
noodzaak. 
 

 
                                                           
4 Vgl. het plan dat we voorjaar 2017 bij het moderamen en de AK hebben ingediend om als D3rde Verdieping en 
stadsteam de stadswijken in te gaan, om zo ook op wijkniveau zichtbaarder en vindbaarder te zijn, zowel voor de 
gemeenteleden van de PGA als voor de andere wijkbewoners. Onze Engelenbakfiets zou daarbij een rol kunnen 
spelen, zo was bedacht. 
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Bijlage Resultaten D3rde Verdieping 2015-2017 
 
Hieronder volgt eerst een overzicht van alle resultaten over 2015-2017, gemeten naar de vier criteria 
die in 2015 zijn vastgesteld. Daarna vertellen we iets over de aantallen bezoekers van het Open Huis, 
ons bereik op Facebook en anderszins. En dan volgt per jaar een overzicht van de nieuwe activiteiten 
van D3rde Verdieping én een overzicht van wat we als D3rde Verdieping samen met het ‘stadsteam’ 
(Elsje Pot en Anja Vogelzang), Rozet en de andere samenwerkingspartners hebben gedaan.  
 
A. DE VIER CRITERIA 
In 2015 zijn met de AK de volgende doelstellingen of criteria afgesproken: 

1. Deelnemers: de bodem is 1000 deelnemers per jaar, 1500 is reëel. De doelstelling is meer dan 1500. 
2. Adressen: thans 2666. Doelstelling is een groei van 2% per jaar. 
3. Zin op Zondag: doelstelling is 6 tot 8 bijeenkomsten per jaar. Gemiddeld aantal deelnemers is nu 30. 

Dat moet groeien naar 60 bezoekers in 2017 en 80 in 2018. 
4. Drie vernieuwende activiteiten. Genoemd zijn: een Scholierencafé, iets rond de cycli van het kerkelijk 

jaar (advent, 40-dagentijd), consultatiebureau voor ouders inzake opvoeden van kinderen, individueel 
pastoraat. 

 
1. Deelnemers5 

Totaal aantal deelnemers aan activiteiten in de periode 2015-2017: 
 2015 2016 2017 
voorjaar 564 958 648 
najaar 717 631 844 
Totaal 1281 1589 1492 

Toelichting: 
Doelstelling was meer dan 1500 deelnemers. Dat was over de laatste jaren het gemiddelde. Met 
als ondergrens 1000 deelnemers (NB: gemiddelde over 1993-2014 was 1270 deelnemers p/jaar!). 
In 2015 zaten we met 1281 deelnemers dus onder het gemiddelde van 1500, maar ruim boven de 
ondergrens, in 2016 zaten we 6% boven het gemiddeld en in 2017 een halve procent eronder.  
Deelnemersaantallen kunnen per seizoen en per jaar heel erg verschillen. Soms kan één activiteit 
(zoals een symposium met 172 bezoekers, in het voorjaar van 2016) al het verschil maken. 
 

2. Adressenbestand 
 2015 2016 2017 

In Arnhem 1410 1380 1399 
Buiten Arnhem 1191 1165 1167 
Totaal 2601 2545 2566 

Toelichting: 
Het aantal van 2666 adressen was een tussenstand in 2015, de ‘nulmeting’. Na de mailing van de 
programmagids (2x p/jaar), komen doorgaans tientallen verzonden boekjes terug, wegens adres 
onbekend, verhuisd of overleden. Zo ook eind 2015, begin 2016. Vandaar de lagere score. Zomer 
2016 hadden we relatief veel uitschrijvingen, naast de gebruikelijke retourzendingen (samen een 
ruime 100 adressen minder). Mogelijk een gevolg van onze verhuizing naar Rozet. Misschien was 
die voor een aantal mensen hét moment om zich nu uit te schrijven (niet vanwege de verhuizing, 
maar als aanleiding). Mensen laten zich ook wel uitschrijven met als argument: ‘Dat scheelt jullie 
kosten!´ En: ‘Ik lees het wel op de website!’ Of: ‘Ik haal wel een boekje uit de bibliotheek.’  

                                                           
5 Het gaat hier om het totaal aantal deelnemers aan cursussen, workshops, lezingen, meditaties e.a. activiteiten in 
het voorjaar én het najaar, bij elkaar opgeteld. De bezoekers van het Open Huis zijn hier niet bij opgeteld. Omdat 
sommige mensen aan meer dan één activiteit deelnemen én de aantallen van het voorjaar en het najaar bij elkaar 
worden opgeteld worden is het aantal personen dat in een jaar iets heeft gedaan bij D3rde Verdieping lager. 
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De verhuizing naar Rozet en vooral de gevolgen daarvan voor ons adressenbestand waren bij het 
vaststellen van de criteria niet voorzien. Het laatste jaar laat weer een lichte stijging zien en gelet 
op het aantal programmaboekjes die uit Rozet wordt meegenomen denken we dat die trend zich 
doorzet. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat een analoog adressenbestand anno nu maar ten 
dele inzicht geeft in je bereik (vgl. ons groeiend bereik via Facebook en de digitale nieuwsbrief). 

 
3. Zin op Zondag (i.s.m. het Stadsteam) 

Op verzoek van de AK zijn we in september 2015 gestart met de lezingenserie Zin op Zondag, ook 
bedoeld als doorstart van de Korenbeurslezingen in Hotel Haarhuis. Als thema kozen we voor ‘De 
schone kunsten’. Wat hebben kerk en kunst met elkaar gemeen? We wilden daarbij nadrukkelijk 
een verbinding maken met de stad Arnhem en omgeving. Vandaar lezingen door Mirjam Westen, 
conservator van Museum Arnhem, Roel Voorintholt artistiek directeur bij Introdans, Albert Hoex, 
artistiek leider van Muziektheater De Plaats e.a. In totaal ging het om 6 lezingen, met gemiddeld 
33 bezoekers per keer. Maar belangrijker dan de bezoekersaantallen was het feit dat door Zin op 
Zondag een verbinding ontstond tussen D3rde Verdieping/PGA en deze instellingen. De inleiders 
waren aangenaam verrast door de kerk gevraagd te worden naar hun inspiratie en bezieling. Met 
Museum Arnhem en De Plaats is daarna ook nog contact geweest om te kijken of samenwerking 
mogelijk en wenselijk is. Bij Museum Arnhem is het daar helaas (nog) niet van gekomen i.v.m. de 
verbouwing van het museum, bij De Plaats was het plan om rond de voorstelling ‘Matteüs Junior’ 
materiaal te ontwikkelen voor scholen. Helaas ontbrak het ons aan tijd om dit te realiseren. 
Het seizoen 2016-2017 had als thema ‘Het dilemma’. Als reactie op het feit dat veel ingewikkelde 
samenlevingsvraagstukken in de media steeds vaker in soundbites worden besproken, wilden wij 
een aantal van die dilemma’s genuanceerd schetsen en bespreken. Ook nu weer met mensen uit 
het Arnhemse (dilemma’s in de gemeenteraad, de kerk, rechtspraak, gezondheidszorg, financiële 
sector, enz.). Op een ander tijdstip én op een andere locatie, ook i.v.m. de verhuizing naar Rozet, 
in de hoop zo meer mensen te trekken. Dat is helaas niet gelukt. In 2016-2017 hebben we zeven 
lezingen georganiseerd, met gemiddeld 19 bezoekers per keer. Reden waarom wij na dit seizoen 
zijn gestopt om ons te bezinnen op de vraag of en hoe hiermee verder te gaan. 
 

4. Drie vernieuwende activiteiten 
Deze doelstelling hebben we meer dan gehaald. Ons streven was: drie vernieuwende activiteiten 
per jaar. Verderop in deze bijlage leest u per jaar wat we aan nieuwe activiteiten zijn gestart.  
De tien belangrijkste vernieuwende activiteiten: 
 
1. Symposium ‘Om de lieve vrede’, over interreligieuze dialoog en ontmoeting, met Mijke Jetten 

en Manuela Kalsky. Kreeg later een vervolg in de vorm van een workshop en een cursus. 
2. Zin op Zondag, serie lezingen (vervolg van de Korenbeurslezingen in Hotel Haarhuis). In 2017 

voorlopig gestopt. 
3. Over De Brug, wekelijks levensbeschouwelijk radioprogramma bij RTV-Arnhem. 
4. Bekend maakt bemind, flyer over interreligieuze en interculturele communicatie én de naam 

van een project om mensen in de wijk met elkaar in dialoog te brengen, i.s.m. de gemeente 
Arnhem en stichting Rijnstad. 

5. Symposium ‘Kracht door kwetsbaarheid’, over levensvragen en levenseinde, met Bert Keizer 
en Anne Oude Egberink van de Stichting Presentie (vgl. de presentietheorie, Andries Baart), 
i.s.m. het Netwerk voor Levensvragen Arnhem. 

6. Symposium Ds. Talma, i.h.k.v. de Dag van de Geschiedenis, i.s.m. het Erfgoedcentrum en het 
St. Petersgasthuis. 

7. Bibliotheek Jeugdwerkbureau Lava. Lava hield per 1 januari 2017 op te bestaan. Lava had een 
eigen bibliotheek. Op verzoek van Lava is deze ondergebracht in Rozet. In samenwerking met 
Bibliotheek Arnhem blijft deze Lava-bibliotheek zo beschikbaar voor een breed publiek. 

8. Netwerk voor Levensvragen Arnhem. Dit netwerk is in 2017 op zijn verzoek ondergebracht bij 
D3rde Verdieping – enerzijds omdat men op zoek was naar een organisatie om dit netwerk te 
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coördineren, anderzijds omdat D3rde Verdieping in Rozet door het netwerk werd gezien als 
dé organisatie op dé locatie voor een nog op te richten ‘Loket voor Levensvragen’. 

9. Arnhem in Dialoog is de lokale versie van de Dag van de Dialoog (of: Nederland in Dialoog). In 
2017 is de werkgroep die dit jaarlijks organiseert ondergebracht bij D3rde Verdieping, omdat 
stichting Rijnstad ermee stopte en wij dit een belangrijk initiatief vonden, met het oog op het 
samenleven in Arnhem. Dit jaar organiseerden we voor het eerst Arnhem in Dialoog, met 17 
dialoogtafels en 146 deelnemers, onder wie burgemeester Ahmed Marcouch. 

10. Jaarlijks diverse nieuwe cursussen, workshops en andere activiteiten – deels in samenwerking 
met het Stadsteam, waaronder… 

a. Christelijke meditatie, later doorgestart als Moment voor de ziel 
b. Oecumenische gesprekskring (in 2015 overgenomen van ds. Yolanda Voorhaar, i.s.m. 

Henk Janssen. Sinds zomer 2017 samengegaan met gesprekskring van Henk Janssen) 
c. Vasten 2.0 en Adventsmeditaties 
d. Kunst Zinnig, meditatie bij een kunstwerk, i.s.m. Kunstuitleen toART  

 
 
B. OVERIGE RESULTATEN 2015-2017 
Hieronder een aantal bereikgegevens die in 2015 niet als criteria zijn opgenomen, maar wel relevant 
en interessant zijn om te noemen. 
 
Open Huis 
Het aantal keren dat mensen het Open Huis bezochten in de periode 2015-2017: 

 2015 2016 2017 
Bezoeken Open Huis 1189 963 1038 

Toelichting: 
In principe is D3rde Verdieping elke werkdag open, van 9:00 tot 13:00 uur (daarna ook, als er iemand 
aanwezig is). NB: in 2016 waren we i.v.m. de verhuizing naar Rozet in het voorjaar 2 maanden eerder 
dicht (al vanaf half mei, i.p.v. half juli). Bovendien is dat voorjaar de seniorengymnastiek gestopt. Die 
was wekelijks in De Drie Koningen en deze senioren bleven na afloop koffiedrinken in ons Open Huis. 
Het aantal bezoekers is hierdoor in 2016 en 2017 lager dan in 2015, maar is weer aan het stijgen.  
 
Pastoraat of zielzorg 
De pastor-coördinator biedt incidenteel ook pastoraat of, met een mooi ouderwets woord: zielzorg. 
In 2015: Eén of meer gesprekken met in totaal 22 pastoranten, waaronder 1 uitvaart. 
In 2016: Eén of meer gesprekken met in totaal 12 pastoranten. 
In 2017: Eén of meer gesprekken met in totaal 14 pastoranten, waaronder 1 uitvaart. 
 
Stilteruimte 
Sinds we verhuisd zijn naar Rozet hebben we ook een aparte Stilteruimte. Deze ruimte gebruiken wij 
zelf voor onze meditaties op de maandag, woensdag en vrijdag, Moment voor de ziel, Taizé-liederen 
zingen en incidenteel voor andere activiteiten. Op de tijden dat we open zijn is deze ruimte geopend 
voor wie de stilte zoekt en/of wil mediteren of bidden. Steeds meer mensen weten deze Stilteruimte 
te vinden, onder wie relatief veel moslims. 
 
Programmaboekje 
In 2017 hebben we de oplage van ons programmaboekje verhoogd, van 3500 naar 4000 exemplaren. 
Sinds onze verhuizing naar Rozet merkten we dat de boekjes daar vaak worden meegenomen. Zowel 
in het voorjaar als in het najaar waren onze boekjes zo goed als op. Dit betekent dat er naast de bijna 
2600 adressen die halfjaarlijks het boekje krijgen toegestuurd, nu ook nog eens ca. 1400 boekjes ‘los’ 
worden meegenomen – uit Rozet, maar ook uit kerken, cafés, buurthuizen, wijkcentra, winkels e.d. 
(we hebben een groot aantal vaste locaties waar we onze programmaboekjes neerleggen). 
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Facebookpagina ‘D3rde Verdieping’ 
Sinds 9 januari 2013 zit D3rde Verdieping – toen nog Stadspastoraat Arnhem – ook op Facebook. Het 
aantal fans, mensen die onze pagina leuk vinden en dus ook al onze nieuwe berichten steeds weer te 
zien krijgen, is sindsdien aardig gegroeid. 

 2015 2016 2017 
Aantal berichten 65 77 107 
Hoogste bereik 653 2.474 810 
Vind-ik-leuks 273 342 415 
Volgers ? 305 386 

NB: hoogste bereik was in 2016, met het bericht ‘Stadspastoraat Arnhem verhuist naar Rozet.’ 
 
Bereik radioprogramma Over De Brug op basis van Facebookpagina D3rde Verdieping 
In 2016 (vanaf september): totaal bereik 1586 met 6 berichten (264 personen per bericht). 
In 2017: totaal bereik 7509 met 20 berichten (375 personen per bericht). 
NB: Facebook telt hoeveel mensen je met een bericht bereikt. Het totale bereik is dus niet hetzelfde 
als het totaal aantal bereikte individuen, omdat de diverse opeenvolgende berichten deels dezelfde 
mensen bereiken. Bij het aantal bereikte personen per bericht gaat het wel om individuen. 
 
Facebookpagina ‘Arnhem in Dialoog’ 
Sinds 19 maart 2017 heeft ook Arnhem in Dialoog een eigen Facebookpagina. Eind 2016 heeft D3rde 
Verdieping dit initiatief overgenomen van St. Rijnstad en begin november 2017 hebben we de eerste 
editie verzorgd van Arnhem-in-Dialoog. We zijn dus in een jaar van niets naar 125 ‘volgers’ gegroeid. 

 2017 
Aantal berichten 39 
Hoogste bereik 942 
Vind-ik-leuks 120 
Volgers 125 

 


