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Aandacht 
 

Aandacht is geduldig  
Ze dringt zich niet op  
Ze kan wachten  
Ze laat vertrouwen groeien  
 
Aandacht is ontvankelijk  
Ze stelt zich open  
Ze leeft zich in  
Ze kan ontvangen  
 
Aandacht is tijd  
Ze neemt de tijd  
Ze jaagt niet op  
Ze overhaast zich niet 
  
Aandacht is attent  
Ze ziet het kleine  
Ze vergeet het niet  
Ze doet wat ze zegt  
 

Aandacht is trouw  
Ze blijft komen  
Ze houdt de lange duur vol  
Ze komt in moeilijke tijden  
 
Aandacht is aanwezigheid  
Ze kent de waarde van "er zijn"  
Ze weet stil te zijn  
Ze is eenvoudig  
 
Aandacht heelt onze wonden  
Aandacht versterkt onze innerlijke 
kracht  
Aandacht schept gemeenschap  
 
Gelukkig de mens die aandacht 
schenkt  
En die aandacht ontvangt. 
 
Marinus van den Berg 
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Passieconcert door kamerkoor Saubade 
 
zondag 1 april 2012, aanvang 15.00 uur 
Walburgisbasiliek, Walburgisplein aan de Beekstraat in Arnhem 
Entree € 8 (incl. consumptie) 
 

Onder de titel ‘My soul is exceeding sorrowful’ geeft kamerkoor 
Saudade op 1 april een intiem passieconcert in de Walburgisbasiliek in 
Arnhem. Saudade staat onder leiding van dirigent Vincent Doek en 
heeft een repertoire dat voornamelijk bestaat uit a capella muziek, van 
Renaissance en Barok tot hedendaagse muziek. Bij de muziekkeuze 
voor dit concert laat het koor zich leiden door de dubbele betekenis 

van het woord passie. Enerzijds brengt het  diepdoorvoelde passiemuziek passend bij 
Pasen, de lijdenstijd van Christus, anderzijds liederen waarin lijden, pijn en tegenslag de 
leidraad vormen. Geen vrolijke, maar wel uitzonderlijk mooie muziek in een sfeervolle 
setting! Aanvang 15 uur. 
 
Kamerkoor Saudade is afkomstig uit Utrecht 
en bestaat uit ongeveer 25 mensen. 
Saudade - Portugees voor ‘weemoedig 
verlangen’ - raakt als poëtisch begrip de 
kern van wat het koor met muziek wil 
overbrengen: een gevoel van schoonheid, 
heimwee en vergankelijkheid. De ontroering 
die muziek teweeg brengt is voor Kamerkoor 
Saudade een belangrijke drijfveer. Daarbij 
gaat het de koor de uitdaging van hedendaagse a capella koormuziek niet uit de weg. Het 
programma bevat werken van Orlando di Lasso en Darius Milhaud tot ‘My soul is exceeding 
sorrowful’ van de hedendaagse componiste Eleanor Daley. 
www.kamerkoor-saudade.nl  
 
 

Liturgisch concert op Goede Vrijdag in de Parkstraatkerk 
De zeven laatste woorden 
 

Op Goede Vrijdag 6 april 2012 geeft Het Meander Kwartet een liturgisch concert in de 
Parkstraatkerk. Zij brengen het strijkkwartet “De zeven laatste woorden van Jezus Christus” 
van Haydn ten gehore. 
 
Dit werk (oorspronkelijke titel: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze) is door 
Joseph Haydn (1732-1809) in 1787 gecomponeerd bij de zeven kruiswoorden die in de kerk 
traditioneel worden gelezen tijdens de veertig dagen voor Pasen, de Stille Week en op 
Goede Vrijdag. Het strijkkwartet bestaat uit acht delen: één deel bij elk van de kruiswoorden 

en een afsluitend deel (“de aardbeving”). Deze 
delen zullen worden afgewisseld met 
toepasselijke teksten (gedichten, gedeelten uit 
de Bijbel) 
 
Het Meander Kwartet (1985) bestaat uit Saskia 
Bos, Anke Foede, Peter van Praagh en Agaath 
Kooistra. Drie van de vier leden studeerden in 
Zwolle waar de wortels van het kwartet liggen. 
Tegenwoordig wonen de leden in de omgeving 
van Arnhem en Nijmegen, dus nog steeds aan 

http://www.kamerkoor-saudade.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
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meanderende rivieren. Uit recensies en reacties van het publiek komt naar voren dat het 
kwartetspel kan worden omschreven als intiem, doorzichtig en kleurrijk. 
 
Datum: vrijdag 6 april 2012 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Parkstraatkerk, Parkstraat 31a (hoofdingang)/hoek Kastanjelaan 22e (zijingang), 
Arnhem 
Toegang: gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom 
Info: www.meanderkwartet.nl en www.parkstraatgemeente.nl 
Contactpersoon Meanderkwartet: Peter van Praagh, tel. 026-4428708 
Contactpersoon Parkstraatgemeente: ds. Marieke Fernhout, tel. 026-4460099 
 
 
 

Gebundelde krachten in de oecumene 
   
De Raad van Kerken Nederland biedt in “Gebundelde krachten in de 
oecumene” de plaatselijke geloofsgemeenschappen twee nieuwe 
instrumenten aan als hulp hij het opbouwen van de plaatselijke 

oecumene. 
Een checklist als thermometer van de plaatselijke oecumene 
Wat is er aan oecumene gegroeid in uw woonplaats? De Raad van 
Kerken Nederland stelde een checklist op: laat elke geloofsgemeenschap in uw woonplaats 
die invullen. Maak samen de balans op en bespreek de resultaten.  

 
Een convenant sluiten door plaatselijke 
geloofsgemeenschappen.  
Leg in een convenant vast wat je al samen doet.  
Haal samen de oogst binnen.  
Stel de samenwerking zeker voor de toekomst.  
Een convenant houdt bij reorganisaties de oecumenische 
samenwerking op de agenda van de lokale partners.  
Maak samen nieuwe plannen: op welke terreinen willen we in 
de toekomst samenwerken? 
 

Maak er samen een conciliair proces van: Bezin je samen, bid samen en neem samen 
besluiten.  
Laat de leiding van de plaatselijke gemeenschappen uiteindelijk de overeenkomst tekenen.  
Veranker de oecumene in de plaatselijke gemeenschappen en breng de oecumene tot nieuw 
leven in je woonplaats. 
De Landelijke presentatie van ‘Gebundelde krachten in de oecumene’ vindt plaats op 
donderdag 22 maart 2012, 14.30—16.30 uur, in de Johanneskerk, Westsingel 30, 
Amersfoort. 
Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl  
 
Prof. Erik Borgman zal een inleiding houden. Verscheidene kerkleiders, waaronder 
commissioner Hans van Vliet (Leger des Heils), zullen reageren.  
Iedereen die de plaatselijke oecumene een warm hart toedraagt, is hierbij uitgenodigd. 
 
De RvK Arnhem wacht af, wat er uit de bijeenkomst van 22 maart in Amersfoort komt. Of we 
met een oecumenisch profiel gaan werken en/of de oecumenische samenwerking door 
convenanten willen formaliseren, zal in de algemene vergadering van maart centraal staan. 
 

 

http://www.meanderkwartet.nl/
http://www.parkstraatgemeente.nl/
mailto:rvk@raadvankerken.nl
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Maak kennis met Oikocredit 
 

Sinds we de hele wereld steeds meer bijna letterlijk 
kunnen overzien, weten we ook dat er in grote delen 
armoede en honger voorkomen. Programma’s voor 
ontwikkelingshulp en -samenwerking waren niet 
zonder succes: tussen 1980 en 2005 daalde het deel 
van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft 
van 50 naar 25% (inmiddels dichtbij 22%). Maar bijna 
een kwart is natuurlijk nog beschamend veel en van de 

economische groei op wereldschaal komt nog steeds maar bitter weinig ten goede aan de 
mensen die er het meest van zouden moeten profiteren. 
Microkrediet is een manier van ondersteuning die opmerkelijk goede resultaten boekt. 
Ondernemende mensen krijgen een lening op gunstige voorwaarden om een eigen bedrijfje 
te starten of uit te breiden. Met de steun van een dergelijk lening hebben in Azië, Zuid 
Amerika en Afrika al talloze mannen en vrouwen een eigen bestaan kunnen opbouwen; 
bijvoorbeeld door het verbouwen of bereiden van voedingsmiddelen of het maken en 
herstellen van kleding of huisraad. 
Zo is er naast de steeds opnieuw noodzakelijk noodhulp bij rampen een vorm van hulp 
gegroeid die mensen meer op eigen benen doet staan. Een lening in plaats van een gift 
maakt ontwikkeling echt tot samenwerking en geeft lener en ontvanger meer voldoening en 
gevoel van eigenwaarde. 
De internationale kerkgemeenschap speelt in de ontwikkeling van deze vorm van 
ontwikkelingshulp een belangrijke rol sinds Oikocredit in 1975 vanuit de Wereldraad van 
kerken werd opgericht. Dankzij bijdragen van duizenden leden is een fonds ontstaan dat 
bijna een half miljard euro’s omvat. Er zijn inmiddels in 28 landen werkgroepen actief. Ook in 
Nederland doen honderden kerken en vele duizenden van hun leden mee. Door aankoop en 
bezit van één of meer aandelen in de vorm van participaties in het beleggingsfonds. Die 
deelname levert een bescheiden dividend op. De beleggers maken zo het verlenen van 
microkredieten mogelijk. Verkoop van participaties is op elk moment mogelijk. Zo steunen al 
deze mensen het werk van Oikocredit. Hun aantal mag natuurlijk best nog een stuk omhoog! 
Lokale werkgroepen zijn actief bij de promotie van het werk van Oikocredit. Ze verspreiden 
informatiemateriaal, houden lezingen en presentaties en geven advies over 
ontwikkelingssamenwerking en de rol van microkrediet. Ook in Arnhem bestaat een lokale 
werkgroep. De werkgroep Oikocredit Arnhem bezoekt iedereen die belangstelling heeft 
(organisaties en scholen bijvoorbeeld) maar is ook graag bereid om mee te werken aan de 
voorbereiding en uitvoering van een informatiebijeenkomst of thema viering in kerkelijke 
kring 
 
Neem als u geïnteresseerd bent contact op met  
Guus Rood, e-mail guus@guusrood.nl tel 3515673,  
Hannie Riksen, e-mail hannieriksen@gmail.com  
of Kees Tinga, e-mail krtinga@chello.nl  
 
 

Nieuwe voorzitter voor het OKO 
 
Per 20 februari heeft Margriet Kok haar taak als voorzitter van het  
Overlegorgaan Kerken-Overheid neergelegd en is zij opgevolgd door Trees Bartelds. 
Zij is ook verbonden aan de Raad van Kerken Arnhem. 
 
Wij wensen haar veel succes. 
 
 

mailto:guus@guusrood.nl
mailto:hannieriksen@gmail.com
mailto:krtinga@chello.nl
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Leger des Heils start met kledingwinkel 
 

Vanaf dinsdag 20 maart gaat de kledingwinkel van 
het Leger des Heils aan de Hoefbladlaan 38 open. 
In deze winkel kunt u tegen betaling van een klein 
bedrag, kwalitatief goede tweedehands kleding 
kopen. Het assortiment bestaat uit zowel 

kinderkleding alsook kleding voor volwassenen. 
 
Honderd jaar geleden was het Leger des Heils een van de 
eerste organisaties die zich bezig hield met het inzamelen en, 
tegen kleine betaling, verstrekken van kleding. Met de opbrengt 
van de kleding worden projecten/activiteiten van het Leger des 
Heils gesteund.  
Wilt u eens een kijkje komen nemen? Wij zijn geopend vanaf 20 
maart op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur. Het adres is Hoefbladlaan 38 (wijk Malburgen-
West).  
 
Wij heten u graag welkom! Voor meer informatie kunt u bellen 
met het Leger des Heils 
026 – 442 30 78 / 026 – 327 08 22 
 
 
 

 

Elke vrijdagmiddag om 12.30 uur wordt in de Walburgisbasiliek tijdens 
een Coventrygebed gebeden voor vrede en verzoening. 
Dit gebeurt vanuit een wereldwijde beweging in steden, die onder oorlogsgeweld geleden 
hebben. Dit zijn onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn, de Kreuzkirche in Dresden, de 
stad Freetown in Sierra Leone en in Rotterdam, Den Haag, Middelburg en Nijmegen 

Iedere vrijdagmiddag om 12.30 uur in de Walburgisbasiliek. 
De organisatie in Arnhem is een oecumenische samenwerking.  

 
 

Informatie over het Stadspastoraat Arnhem 
 

Dagelijks zijn er veel activiteiten in het 
Stadspastoraat Arnhem. Het Stadspastoraat is hét 
centrum voor bezinning en ontmoeting in onze stad 

in de vorm van verdiepende cursussen, workshops, lezingen, meditaties, exposities en 
concerten. 
 
Enkele van de activiteiten in de komende tijd: 
 
De helende kracht van de framedrum – introductie-les op maandag 19 maart, 20:00-
22:00 uur (daarna start de cursus, vanaf maandag 26 maart, 4x) 
Frame-drums werden in de voorchristelijke tradities bespeeld door vrouwen, tijdens feesten 
en rituelen. Het bespelen van frame-drums synchroniseert lichaam en geest. Eén slag op de 
drum brengt je direct in het hier en nu. De trilling van de drum resoneert met de hartslag. Het 
ritme van de drum brengt je in contact met je eigen levensritme. Trilling en ritme zijn de 
essentie van alle leven. 
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Zing je uit je winter blues – woensdag 21 maart, 20:00-22:00 uur 
Voor wie na de donkere wintermaanden nog niet echt goed op gang kan komen een 
vitaliserende workshop met muziek en improvisatie. 
 
Kruiswegstaties verbeelden – (korte cursus) op maandag 26 maart en 2 april, 20:00-
22:00 uur 
In deze korte cursus pakken we de traditie op om in de tijd voor Pasen bewust stil te staan bij 
de fasen of momenten in het lijdensverhaal van Jezus. De kruiswegstaties. Elke bijeenkomst 
kiezen we zelf één van die staties, die we dan gaan tekenen of schilderen. 
 
Onstuimig – expositie van Lian Siekman t/m 18 mei 

 
Fotografie is voor Lian Siekman de wisselwerking tussen experiment en 
contemplatie. Enerzijds ontstaan foto’s uit enthousiasme voor experimentele 
fotografie. Daarbij zijn camera en digitale beeldbewerking vooral 
‘hulpmiddelen’. Anderzijds is daar haar fascinatie voor het beschouwend 
waarnemen, een moment stilstaan, waaruit beelden zich bijna als vanzelf 
aandienen, zoals ze zijn. Haar foto´s zijn daardoor een expressie van 

eenvoud en kwetsbaarheid. 
Ze vindt het boeiend om te spelen met licht en beweging, klankrijke kleuren, vormen en 
structuren. Dit spel leidt tot sfeervolle, verrassende creaties.  
Meer info: www.liansiekman.com  
 

Uitgebreidere informatie over deze en andere activiteiten vindt u op www.stadspastoraat.nl  
De adressen voor opgeven en aanmelden zijn 
Stadspastoraat Arnhem 
Driekoningendwarsstraat 30, tel. 026 3513185, email stadspastoraat@planet.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Bulletin is een uitgave van de Raad van 
Kerken Arnhem. 
Eindredactie: Dagelijks Bestuur. 
 
Alle in Arnhem gevestigde christelijke 
kerken en geloofsgemeenschappen 
kunnen in de Raad vertegenwoordigd zijn 
indien ze de uitgangspunten en 
doelstellingen onderschrijven. Voor een 
overzicht van organisaties en activiteiten 
is een brochure beschikbaar. 
 

Kopij voor het april nummer 
inzenden vóór 3 april 2012 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op  
11 april 2012. 

 

Internet 
 

 
 
De Raad van Kerken te Arnhem 
heeft een eigen website: 
 
www.rvkarnhem.nl 
 
 
Reacties op dit bulletin kunt u 
mailen naar onze secretaris 
Liesbeth Dessens 
dessens@planet.nl 

http://www.liansiekman.com/
http://www.stadspastoraat.nl/
mailto:stadspastoraat@planet.nl
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com
http://www.rvkarnhem.nl/
mailto:dessens@planet.nl

