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STEDELIJKE INTERNATIONALE OECUMENISCHE CONTACTEN 
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 
 
Deze nieuwsbrief biedt het nieuws van STIOC en een terugblik op de buitenlandse contacten in 2015. 
 
Recent hebben wij afscheid moeten nemen van twee oud-bestuursleden van STIOC. 
 
Op 21 november j.l. overleed Manni van den Burg. Van 1987 tot oktober 2012 was Manni 
bestuurslid. Zij toonde zich steeds bijzonder betrokken bij STIOC en bij alle mensen die daarbij 
hoorden. Zij was een ster in het verzamelen van gastgezinnen voor de ontvangsten van bezoekers uit 
Halle, Gera en Croydon en bij de internationale oecumenische conferenties die in Arnhem gehouden 
werden. 
 
Op 28 november j.l. overleed Hans Heslenfeld. Van 1997 tot mei 2012 was Hans, samen met zijn 
echtgenote Joke, bestuurslid. Hans stond aan de wieg van de kerkelijke band met Gera. In maart 
1996 voerden Hans en Joke namens kerkelijk Arnhem het eerste gesprek met vertegenwoordigers 
van de verschillende kerken in Gera. Dat leidde tot het eerste bezoek van een delegatie uit Gera aan 
Arnhem in maart 1997, gevolgd door vele bezoeken over en weer tot op de dag van vandaag. 
 
Wij zijn Manni en Hans veel dank verschuldigd voor wat zij voor STIOC en ons betekend hebben; wij 
zullen hen niet vergeten. 
 
De werkgroep in 2015 
De samenstelling van de werkgroep was: 

- Ida Eldering, voorzitter; 
- George van Rooij, secretaris/penningmeester; 
- Wina Bakker, Jan Bannenberg, Bert Companjen, Theo van Driel, Gerrit Koning,  Hans van de 

Wal. 
Theo van Driel maakte aan het begin van het jaar zijn entrée in STIOC; hij had zitting in de 
voorbereidingscommissie voor de Internationale Oecumenische Conferentie van 2014 en stapte 
daarna over naar de werkgroep STIOC. Theo woont in Apeldoorn en is gastlid van de Oud-katholieke 
Kerk in Arnhem. 
Aan het einde van het jaar namen Gerrit Koning en George van Rooij afscheid. De laatste was sinds 
2005 secretaris en penningmeester. De leden van STIOC zijn hem dankbaar voor zijn grote en 
accurate inzet. 
Aan het einde van het jaar is Klaas van der Hoek als nieuw lid tot STIOC toegetreden. 
De werkgroep kwam vijf maal bijeen voor overleg. 
 
Croydon 
In 1946 sloten Arnhem en Croydon een stedenband. Het duurde tot 1987 eer er contact werd gelegd 
tussen de kerken in beide steden. Voor het eerst bezocht  een kerkelijke delegatie uit Croydon de 
stad Arnhem in 1989. Bij de 65e herdenking van de Slag om Arnhem in 2009 mochten we voor de 
laatste keer vertegenwoordigers van de kerken van Croydon ontvangen. 
STIOC had al die jaren contact met de European Liaison Group van de CTBC (Churches Together in 
the Borough of Croydon); er hebben verschillende bilaterale uitwisselingen plaatsgevonden. Maar 
beide organen zijn opgeheven, waardoor het voor STIOC moeilijk is nieuwe contacten te leggen. Er is 
geprobeerd toegang te krijgen tot de bijeenkomst van de vijf kerkleiders van Croydon die 
samenwerken in Croydon Churches Forum door contact te leggen met de bisschop van Croydon, 
maar dat heeft nog niets opgeleverd. Er zijn plannen met een STIOC-delegatie naar Croydon te gaan. 
Er is STIOC veel aan gelegen om het contact te hernieuwen. 
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Het belang van deze contacten (ook voor Gera geldt dit) is namelijk, dat wij daarmee proberen ziel te 
geven aan Europa door gezamenlijk onder meer 

 in te zien dat Europa meer is dan een economische eenheid; 

 te beseffen dat we met elkaar in een joods-christelijke traditie staan; 

 opnieuw te ontdekken dat religie een van de belangrijkste wortels van onze samenleving is; 

 te erkennen dat andere (wereld)godsdiensten ook tot de ziel van Europa behoren; 

 in te zien dat tolerantie basis is voor een interreligieuze dialoog. 
 
Gera 
Begin mei 2015 ontving STIOC elf gasten uit Gera. Stadtjugendpfarrer Michael Kleim van de 
Evangelische Kirche in Gera begeleidde tien dames van diverse kerken in Gera. Het programma was 
ontmoeting en gezamenlijke bezinning. Gedurende twee dagen werd gesproken en nagedacht over 
compassie (Anteilnahme) en over gedenken en herdenken. Het laatste was gekoppeld aan de 4 en 5 
mei herdenking. Op 4 mei woonden de gasten de inter-religieuze viering van de Raad van Kerken 
Arnhem en het Turkse Platform Arnhem in de Walburgiskerk bij. Aansluitend liepen zij mee in de 
stille tocht naar het monument bij de Eusebiuskerk en waren aanwezig bij de dodenherdenking met 
kranslegging. Voorafgaand aan de dienst in de Walburgiskerk was er een korte ontmoeting met 
burgemeester Kaiser. De dag werd afgesloten met het concert ‘Behind the Lines’ in de Eusebiuskerk. 
Daarnaast werd op zondagmiddag 3 mei de Holocaust Cantata van Donald McCullough bijgewoond in 
een uitvoering van het koor Nomen Nescio in de Dorpskerk van Rheden. 
Tijdens de evaluatie voor het vertrek naar Gera op 6 mei gaven de gasten aan zeer onder de indruk te 
zijn van de herdenking en zij hadden waardering voor de ontmoeting met de burgemeester. 
 
Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland (LWG NL-D) 
De LWG organiseerde een landelijke ontmoetingsdag op zaterdag 21 maart te Bunnik. De ochtend 
was gewijd aan ‘Waarderende Gemeenteopbouw’. In zijn boek ‘Goede wijn’ geeft Jan Hendriks een 
inspirerende beschrijving van dit begrip: het gaat om het proces van met elkaar gestructureerd 
zoeken naar de positieve ervaringen van mensen met de kerk. Het gaat dus niet om de problemen en 
tekortkomingen, maar om de positieve dingen, zodat we oog krijgen voor het waardevolle in iedere 
gemeente. Het thema werd ingeleid door de heer Eduard Groen, docent van de Chr. Hogeschool 
Windesheim in Zwolle. ’s Middags hield bisschop Andreas von Maltzahn, bisschop in de Sprengel  
Meckelenburg en Pommern, een verhaal over ‘Die Zukunft der kirchlichen Gemeinden’. Er werd na 
de inleidingen levendig over de inhoud gediscussieerd. 
 
 
 
 
 
 

ADRESWIJZIGING 
Met ingang van 1 januari 2016 is het secretariaat van STIOC verhuisd naar 

KLAAS VAN DER HOEK, Irenestraat 9, 6824 LM Arnhem, 
tel. 026-442 16 16; e-mail: kvdhoek@telfort.nl 
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STIOC 2015, van links naar rechts: 
Hans van de Wal, George van Rooij, Ida Eldering – Jonckers Nieboer, Gerrit Koning, Jan Bannenberg  

  (Wina Bakker, Theo van Driel en Bert Companjen ontbreken op deze foto) 


