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AGENDA SEPTEMBER 2016 Geschiedenis 

In september 2011 sloot de 
Sint Jan de Doperkerk in de 
wijk Klarendal zijn deuren. Na 
een grondige restauratie in 
2012 – begin 2013 en 
vervolgens in voorjaar 2015 
kunnen we met recht zeggen 
dat dit monumentale 
gebouw is geworden tot een 
van de mooiste rouw- en 
trouwlocaties van Arnhem. 
 

Memorarium Gelderland 
heeft als hoofdfunctie 
rouwcentrum, met een 
koelruimte, een familie-
kamer en een moderne 24-
uurskamer. Daarnaast is er 
een binnencolumbarium 
(urnenmuren) en tevens een 
gescheiden ruimte voor  
urnenbijzetting speciaal  
voor veteranen.  
 

Daarnaast is  Memorarium 
Gelderland  te gebruiken 
voor uitvaartdiensten, 
huwelijksplechtigheden en 
passende evenementen 
zoals het concerten en 
uitvoeringen van bijvoor-
beeld zangkoren, solisten en 
musici, tentoonstellingen en  
diverse   sprekers. 

Laat u verrassen in de 

Parel van Arnhem!  

www.memorarium.nl  

 

 

In september 2016 organiseert het Memorarium Gelderland weer 
diverse activiteiten waarover wij u in deze nieuwsbrief graag 
uitgebreid informeren. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief 
nog vragen of wenst u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met activiteitenmanager en uitvaartondernemer Johan 
Verhofstadt via email info@johanuitvaartzorg.nl of per telefoon 
op 06-10122205 of belt u rechtstreeks met het Memorarium 
Gelderland 026- 3617700, directeur Hans de Kluijver. Zij staan u 
graag nader te woord. 
 

Agenda Memorarium Gelderland september 2016: 

 Op zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur 
Open Monumentendag 2016. 

 Op woensdag 14 september van 8.00 tot 12.00 uur 
Netwerkontbijt voor ondernemers “nieuwe stijl”. 

 Op woensdag 14 september van 20.15 tot 21.15 uur 
Benefietorgelconcert voor het behoud van ons Pels orgel. 

 Op zondag 25 september van 13.00 tot 17.00 uur 
Wijken voor Kunst.  

  
 
 

 
 

  
 
 

In samenwerking met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

 

www.johanuitvaartzorg.nl   
 

Fotografie door: Kiekfoto, Rob de Joode  www.kiekfoto.nl 

http://www.memorarium.nl/
mailto:info@johanuitvaartzorg.nl
http://www.johanuitvaartzorg.nl/
http://www.kiekfoto.nl/
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Het netwerkontbijt begint om 8.00 uur op woensdag 14 september in het Memorarium 
Gelderland, Verlengde Hoflaan 74 te Arnhem. Parkeren is mogelijk (en gratis) in de omliggende 
straten. Het ontbijt zal in buffetvorm gepresenteerd worden met onbeperkt gebruik van 
karnemelk, sinaasappelsap, melk, koffie en/of thee. Dit netwerkontbijt is niet alleen voor 
ondernemers die iets met de uitvaartbranche te maken hebben, maar voor elke ondernemer of 
zzp-er die actief is in en rond Arnhem. We gaan er vanuit dat het weer een interessante ochtend 
wordt op deze bijzondere, unieke en historische plek. 
 

Zin om uw netwerk uit te breiden? Kom dan woensdag 14 september naar Memorarium 
Gelderland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nieuwe stijl” 
Tijdens vorige edities kreeg elke deelnemer de gelegenheid kort en bondig te pitchen. De 
“nieuwe stijl” houdt in dat we na het gezamenlijke ontbijt om ca. 9.00 uur gaan luisteren naar 1 
of 2 gastsprekers. De gastsprekers zullen in een kwartier een interessant onderwerp presenteren 
en bespreken. 

                                           Gastsprekers met een  

       interessant onderwerp 

tijdens het netwerkontbijt 

       op woensdag 14 september  

Netwerkontbijt voor ondernemers "Nieuwe Stijl" 
Op woensdag 14 september van 8.00 tot 12.00 uur 

Open Monumentendag 2016 
Op zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur  

Van 9 tot en met 11 september wordt in Arnhem weer  
een heel weekend lang Open Monumentendag gevierd!  
Aansluitend op het landelijke thema staat deze editie 
in het teken van Iconen & Symbolen. Memorarium  
Gelderland heeft speciaal voor dit event op zondag 
middag haar deuren geopend voor u! 
 
 

Iconen & Symbolen, Arnhem barst ervan, met 'iconische' gebouwen zoals o.a. het Memorarium 
Gelderland. Toegang is gratis en u krijgt een persoonlijke rondleiding door dit prachtige 
monument in hartje Klarendal. 
 

Muzikale luister wordt verzorgd door Esther Kruiter. Daarnaast kunt u genieten van een warm of 
koud drankje (tegen betaling) en gezellig luisteren naar live muziek in de intieme sfeer van de  
Parel van Arnhem!  
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Benefietconcert voor behoud Pels orgel 
Op woensdag 14 september van 20.15 tot 21.15 uur 

Organist Wim Roelfsema zal op woensdag 14 september een  
benefietconcert geven voor het behoud van het Pels orgel.  
Het orgel verkeert helaas in een slechte staat. Restauratie is  
dringend gewenst, maar de kosten daarvoor zijn ruim € 32.000.  
Via dit concert wordt geld ingezameld voor het hoogst nodige  
onderhoud. 
  
In 1934 werd, ter vervanging van een ouder orgel, door de firma Pels te Alkmaar een elektro-
pneumatisch orgel Opus 101 geplaatst, dat 22 stemmen telt. Volgens een parochiegids uit 
(vermoedelijk) 1961, werd voor de plaatsing in 1934 8.000 gulden voor het orgel bijeengebracht en 
op de vierde zondag van Advent van het jaar 1934 werd het instrument ingespeeld. Het orgel stond 
in één geheel opgesteld tegen de achterwand op het zogenaamde zangkoor, een inham 
rechtsboven in de kerk (boven de sacristie). In 1958 werd het orgel opgedeeld in twee helften, die 
tegen de linker- en rechter zijwand van het zangkoor werden geplaatst. Deze opdeling maakte 
ruimte voor het toenmalige bekende koor.  
 
De deur van het Memorarium is geopend vanaf 19.30 uur en de entree is gratis. Het orgelconcert 
start om 20.15 uur. Dit bijzondere concert op het oude orgel zal ongeveer een uurtje duren. Na de 
voorstelling kunt u gebruik maken van koffie, thee, wijn, bier of frisdrank tegen betaling.  
 
Na afloop wordt uw bijdrage voor het behoud van dit unieke orgel zeer op prijs gesteld en wij 
hopen dat u er aan bij wilt dragen ons Pels orgel weer in volle glorie te laten klinken. 

(vervolg netwerkontbijt “nieuwe stijl”) 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 
presentatie over erfrecht door een notaris of 
een deskundige over gebruik van social 
media. Onderwerpen die voor ons allen 
interessant zijn en waar je je voordeel mee 
kunt doen in je onderneming.  
Daarnaast worden alle aanwezige artiesten 
uitgenodigd voor een muzikale bijdrage 
zodat de ochtend een afwisseling is van 
interessante onderwerpen en muziek. 
Daarna is er wederom genoeg tijd om te 
netwerken. Er is bewust niet gekozen voor 
een eindtijd, om iedereen in de gelegenheid 
te stellen uitgebreid te netwerken. 
 
Rondleiding Memorarium Gelderland 
Wie het Memorarium niet kent, kan na afloop 
een rondleiding krijgen in dit prachtige 
gebouw met het enige binnencolumbarium 
in een voormalige kerk in Nederland. We 
nemen dan ook een kijkje in het 
rouwcentrum in de bijgebouwen met 244-
uurskamer en familiekamer voor een 
complete uitvaart op een locatie. 
 

Bijdrage 
Wanneer u deel wilt nemen aan het ontbijt 
dan ontvangen wij graag uw aanmelding via 
e-mail op info@johanuitvaartzorg.nl waarna 
u een bevestiging ontvangt met het verzoek 
uw bijdrage  van €11.50 voor deelname over 
te maken. Bij de bevestiging ontvangt u 
tevens   een factuur voor uw boekhouding.  
 
Wel netwerken/Geen ontbijt 
Voor diegenen die wel willen deelnemen aan 
de netwerkbijeenkomst, maar vanwege de 
aanvangstijd van 8.00 uur het ontbijt niet 
kunnen halen, bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan het programma vanaf 
9.00 uur voor een bijdrage van € 7,50. 
 
Graag ontvangen wij u op woensdag 
14 september 2016 in het Memorarium en wij 
hopen op een geslaagde bijeenkomst net als 
onze eerdere netwerkontbijten. 
 
Aanmelden en meer info: 
via e-mail info@johanuitvaartzorg.nl  
 

mailto:info@johanuitvaartzorg.nl
mailto:info@johanuitvaartzorg.nl
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Wijken voor Kunst 
Op zondag 25 september van 13.00 tot 17.00 uur 

In de Arnhemse wijken Klarendal, Sint 
Marten en Sonsbeekkwartier zal op zondag 
25 september de 12e editie van Wijken voor 
Kunst plaats vinden. Kunstminnende, 
musicerende en theatrale bewoners van 
deze wijken zullen hun creaties nu vooral 
laten zien in huiskamers, op straat, in tuinen 
en bij ondernemers in het Modekwartier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom heeft het Memorarium Gelderland 
haar deuren geopend tijdens Wijken voor 
Kunst en zullen er diverse kunstenaars hun 
werken hier exposeren. Te zien zijn onder 
meer kunstwerken van Dolf Oosterhoff,  
Johan Reinboud en Magriet Bleijenberg. 

Daarnaast zal de band Crash Out een 
optreden verzorgen tijdens Wijken voor 
Kunst in Memorarium Gelderland. Onder het 
genot van een drankje kunt u luisteren naar 
de muziek van deze bijzondere muziekgroep, 
de exposities bekijken en rondlopen in deze 
prachtige voormalige parochiekerk van de 
wijk Klarendal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toegang is gratis en tegen betaling kunt u 
genieten van een goed glas wijn, een biertje 
of andere consumptie.  
 
Hartelijk welkom in de Parel van Arnhem! 

Wijken voor Kunst met muzikale omlijsting 

door de band Crash Out en diverse 

kunstwerken in Memorarium Gelderland 

Memorarium Pas 
Uw uitvaartpolis is geld waard bij het Memorarium! 
Gelderland!  
 
5 Miljoen Nederlanders hebben een uitvaartverzekering en denken dat ze  
daarmee verplicht gebonden zijn aan de betreffende uitvaartinstantie. 
Memorarium Gelderland biedt u een betaalbaar afscheid op maat op  
een bijzondere locatie en zonder tijdsdruk, waarvoor u uw bestaande  
uitvaartpolis kunt gebruiken. 
 

Bent u nog niet verzekerd? 
Bij Memorarium Gelderland heeft u de mogelijkheid om tegen een éénmalige aanbetaling van 
€ 300,- uw toekomstige basis-uitvaartkosten met wel 20% te reduceren. U ontvangt tevens een 
Memorariumpas, waarmee de volgende voordelen zijn te behalen: 
 

• Een korting van 20% op de totaalprijs van één van de drie basis uitvaartpakketten  
    (Ook als u reeds verzekerd bent, ongeacht bij welke verzekeraar); 
• Een korting van 50% op de toegangsprijzen van evenementen in het Memorarium; 
• 3x per jaar onze nieuwsbrief met interessante aanbiedingen; 
• U draagt bij aan het behoud van dit schitterend rijksmonument; 
• Bij diverse ondernemers uit Arnhem en omstreken ontvangt u extra korting op vertoon van uw 
    Memorarium pas. www.memorariumpas.nl  

 
 
        www.facebook.com/memorarium  /   www.facebook.com/JohanUitvaartzorg   

http://www.memorariumpas.nl/
http://www.facebook.com/memorarium
http://www.facebook.com/memorarium
http://www.facebook.com/JohanUitvaartzorg
http://www.facebook.com/JohanUitvaartzorg

