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Kerk zijn 

Gedicht 
 
Kerk zijn 
is een gemeenschap vormen van mensen 
die niet alleen geloven in de Heer 
maar ook bereid zijn 
om in en door een leven van dienstbaarheid 
het leven en het woord van de Heer 
waar te maken 
op een bepaalde plaats, 
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis. 
In de mate dat de gemeenschappen van 
christenen 
helemaal zichzelf zijn 
in hun dienstwerk aan de anderen, 
in die mate zullen ze het Evangelie van de Heer 
waar kunnen maken,  
voor zichzelf,  
voor de mensen van hun land, 
voor de hele wereldgemeenschap. 
 
Samuel Rayon, Aziatisch theoloog 
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Dauwtrappen en ontbijt op Hemelvaart bij kerken in noord 
 
Kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten bij het Oecumenisch 
Platform Arnhem Noordoost, vieren op Hemelvaartsdag 17 mei 2012 de 
Hemelvaart van Jezus Christus met een kerkdienst in de Bethlehemkerk. 
De dienst begint om 10.15 uur en wordt rond 11.00 uur afgesloten. 
Voorganger is ds. Elsje Pot van de Opstandingskerk. Vanuit de 

Protestantse Gemeente Arnhem zijn de Opstandingskerk, de Diaconessenkerk en de 
Bethlehemkerk bij deze viering betrokken. 
 
Dauwtrappen 
Voor wie wil, kan al vroeg op pad. Van 08.00 tot 09.00 uur gaan we dauwtrappen in park 
Presikhaaf. Vertrek van de Bethlehemkerk, Honingkamp 25, 6826 PM Arnhem. 
We maken een wandeling door het nieuw aangelegde park, de kinderboerderij en wellicht 
door de heemtuin. Ook kunt u het koepeltje, dat verplaatst is van Station Sonsbeekzijde naar 
het Theehuis in het park bewonderen. 
 
Ontbijt en ontmoeting 
Van 09.15-10.00 uur is er tijd voor ontbijt en ontmoeting bij de Bethlehemkerk. Neem een 
creatief ontbijt mee en deel dat met anderen! Voor koffie wordt gezorgd. 
 
Voor informatie: Jan van Wijlick 
2e secretaris Oecumenisch Platform, 
Telefoon: 026 3613849/email: jmvanwijlick@zonnet.nl  
 
 

Gemeenschappelijke viering Hemelvaart met Migrantenkerken 
 
Op Hemelvaartsdag 17 mei a.s. organiseert het Platform Migrantenkerken 
traditiegetrouw een gemeenschappelijke viering van Hemelvaart voor 
mensen uit alle windstreken. Veelkleurigheid, gesymboliseerd door de 
regenboog, is het thema van de viering die om 10.00 uur begint in het 

kerkgebouw van de Chinese Protestantse Kerk “De Rank”, Groen van Prinstererstraat. 
De viering wordt voorbereid door leden van de Chinese, Indonesische en Surinaamse kerken 
in Arnhem. Ds. Ida Eldering-Jonckers Nieboer, voorheen predikant van zorgcentrum 
Vreedenhoff, zal de viering leiden. 
 
Het Platform Migrantenkerken Arnhem is in 2005 opgericht door de oudere migrantenkerken 
in Arnhem en is gelieerd aan de Raad van Kerken Arnhem.  
Het Platform wordt gedragen door de volgende kerkgenootschappen: Molukse gemeente 
KJPIN, Evangelische Broedergemeente Arnhem (EBGA), Gereja Kristen Indonesia di 
Nederland (GKIN), Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI), Chinese Protestantse gemeente 
en enkele kleine pinksterkerken waaronder de Church of Pentecost Ghana. 
De Arnhemse katholieke en protestantse kerken, De RK Eusebiusparochie en de PGA 
ondersteunen het Platform Migrantenkerken Arnhem. 
 
 

“Sonsbeek Celebrate” 
Een non-stop gospelfestival op 16 juni 2012 
Persbericht 
 
Op zaterdag 16 juni 2012 van 11.00 uur tot circa 22.00 uur zal de stichting ‘Hart voor 
Arnhem’ een gratis Gospel & Arts Festival onder de naam: ‘Sonsbeek Celebrate’ 
organiseren, in het prachtige Park Sonsbeek, voor alle inwoners van Arnhem en omgeving. 

mailto:jmvanwijlick@zonnet.nl
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De stichting “Hart voor Arnhem” is een samenwerkingsverband van allerlei kerken in Arnhem 
e.o. en zij hebben het plan opgevat om samen voor de gehele stad een Gospel & Arts 
Festival te organiseren, waarbij iedereen (groot en klein) welkom is.  
 
De daarvoor aangestelde Commissie heeft een uitnodiging gestuurd aan alle kerken en 
christelijke gemeenschappen in Arnhem en omstreken, om hun aanwezige talenten op het 
gebied van muziekgroepen, bands, combo’s, maar ook dramagroepen, mime, kinderacts 
enz. op te geven. En dat is ook gebeurd!  
 
Intussen hebben op twee van de drie auditiedagen al heel wat groepen en solisten hun 
talenten getoond, en het enthousiasme is geweldig – terwijl ook de kwaliteit van goed tot 
zeer goed wordt gekwalificeerd. 
 
Op het “Jansveld” naast het Bezoekerscentrum te Sonsbeek bij de Zijpendaalseweg, worden 
twee podiums geplaatst, met partytenten, marktkramen, en voor de kinderen een groot 
springkussen.  
Al met al een groot en gezellig familiefeest, met een doorlopend programma van muziek en 
diverse andere activiteiten, waarbij u van harte uitgenodigd bent! 
 
Noteert u daarom deze datum van zaterdag 16 juni a.s. alvast in 
uw agenda. 
 
Alle verdere informatie vindt u op bovengenoemde website; voor 
verdere vragen kunt u terecht via email: 
info@sonsbeekcelebrate.nl, of anders via ons secretariaat (026 
3634401 of 0316 280577).  
 
 

Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgisbasiliek gebeden voor vrede 
en verzoening. 
De Coventry werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening 
iedere vrijdag van 12.30 – 12.45 uur in de Walburgisbasiliek.  
Dit zogeheten Coventrygebed is destijds in gang gezet door inwoners van de 

Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van 
hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, 
die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief 
genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en 
wel wereldwijd.  
De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken; de 
Walburgisbasiliek en de grote Eusebiuskerk. 

 
 

Interreligieuze dodenherdenking in Walburgisbasiliek 
Fotoimpressie 
 

   

mailto:info@sonsbeekcelebrate.nl
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Voorafgaand aan de stille tocht van het stadhuis naar de Eusebiuskerk en de kranslegging 
daar werd in Walburgisbasiliek een interreligieuze dodenherdenking gehouden. Deze werd 
georganiseerd door het Turks Platform Arnhem, de Raad van Kerken Arnhem en Villa 
Klarendal. De bijeenkomst werd geleid door Geert Rozema, buurtpastor in de wijk Klarendal. 
 

   
 
Na een welkomstwoord opende hij de dienst met het aansteken van de paaskaars. 
 

   
 
Tijdens de dienst gaven alle aanwezigen elkaar de vredegroet. 
Voorgangers uit de Turkse gemeenschap waren o.a. Ahmet Tas en Bahaeddin Budak. 
Yolande Voorhaar ging voor namens de Protestantse gemeente Arnhem. 
 

    
 
Aan het eind van de dienst kwamen alle voorgangers bij het uitspreken van de zegen naast 
Yolande Voorhaar staan. Vervolgens sloten we met de krans aan bij de stille tocht.  
 
Op het plein bij de Eusebiuskerk werd de gezamenlijke organisaties bij het monument van de 
stad een krans gelegd. 
 
De voor deze foto impressie gebruikte foto’s zijn gemaakt door Jan van Dalen. 
(Hij is de vaste fotograaf voor de Eusebiusparochie.) 
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Een uitgebreide fotoreportage van de interreligieuze dodenherdenking vindt u op het internet 
op de site  
http://home.vandalenfotografie.nl/wijnpers/index.php/Dodenherdenking-Walburg-04-05-2012  
 
 

Arnhem City for Compassion 
 

In Arnhem is de Werkgroep Compassie Arnhem opgericht, die zich 
inzet voor de International Compassionate Cities Campaign van Karen 
Armstrong, met als doel de ondertekening van het Handvest voor 
Compassie door onze stad op 21 september a.s.  
 
De werkgroep wordt geïnspireerd en gesteund door Rabbijn 

Soetendorp, mede-auteur van het Handvest voor Compassie van Armstrong (zie 
www.handvestvoorcompassie.nl) , dat op 11 november 2009 in het Mozeshuis te Amsterdam 
werd uitgebracht.  
 
Kern van het Handvest is de Gulden Regel van Confucius “Behandel de ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden”. Doel van de campagne is het begrip compassie in relatie tot sociaal 
maatschappelijke vraagstukken en activiteiten te profileren, bewust te maken en in praktijk te 
doen brengen en binnen religie en levensbeschouwing in dialoog te brengen. 
 
Mensen worden opgeroepen het Handvest voor Compassie individueel te ondertekenen. 
Daarnaast hebben in Amerika en daarbuiten via de Compassionate Cities Campaign 
inmiddels tientallen steden het Handvest ondertekend. In Nederland volgden na Leiden 
recentelijk ook Groningen en Zutphen en wordt in vijf andere steden campagne gevoerd.  
 
De Werkgroep Compassie Arnhem werft ambassadeurs – reeds een tiental gevonden –  die 
het Handvest voor Compassie ondertekenen. Ambassadeurs verbinden zich voor een 
periode van 3 jaar binnen hun instelling, clubverband of organisatie medemenselijkheid 
gestalte te geven.  
Men zoekt zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak en zoekt contact met o.a. bedrijven, 
juristen, serviceclubs, sportorganisaties, ziekenhuizen, religieuze en anderszins 
levensbeschouwelijke organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, kunstenaars, jeugdwerkers, 
jongerenverenigingen, studenten en scholieren. De Werkgroep is in overleg met 
Gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders. 
 
In de Werkgroep zijn vertegenwoordigd het Inspiratiehuis Arnhem, Stichting De Zijp, 
Geestelijke Verzorging Arnhem, Raad van Kerken, Empowerment Solutions, Community 
Joods Monument, Stichting Youth and Sobibor (contact met scholen) en de Stichting War 
Requiem-Bridge to the Future.  
Contact/informatie compassie.arnhem@gmail.com .  
 
 

Stioc ondersteunt oproep van onze partnerstad Gera 
 
STIOC was 2 april in vergadering bijeen en heeft besloten de Raad van Kerken te vragen 
bijgevoegde oproep uit onze partnerstad Gera te ondersteunen, zodat de mensen in Gera 
weten dat de kerken van hun partnerstad Arnhem achter deze oproep staan.  
Hieronder leest u de tekst door de kerken in Gera opgesteld i.v.m. het voornemen van de 
NPD om in Gera voor de tiende maal een concert te organiseren met agressieve 
propaganda voor rechts geweld. 
Gera heeft een stedenband met Arnhem en ligt in voormalig Oost Duitsland. 
 

http://home.vandalenfotografie.nl/wijnpers/index.php/Dodenherdenking-Walburg-04-05-2012
http://www.handvestvoorcompassie.nl/
mailto:compassie.arnhem@gmail.com
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Aufruf der Stadt Gera: Verantwortung für unsere Demokratie übernehmen! 

 
Zum zehnten Mal will die NPD das demokratiefeindliche Großereignis „Rock für 
Deutschland“ in Gera durchführen. Bei Rechtsrock handelt es sich um aggressive 
Propaganda, die den Boden für Gewalt bereitet. Angesichts der realen Gefahr 
rechtsextremen Terrors werden die BürgerInnen und demokratische Organisationen unserer 
Stadt aufgefordert, sich damit offensiv auseinanderzusetzen: 
 
Wir wollen ein Gera – bunt, tolerant und weltoffen. 
Wir wollen eine Stadt, in der Menschen aus verschiedenen Nationen, mit unterschiedlichen 
Kulturen, Religionen und Lebensweisen friedlich und achtungsvoll zusammen leben. 
Wir wollen eine Gesellschaft, in der soziale und politische Probleme offen ausgesprochen 
und auf demokratische Weise gelöst werden. 
Wir wollen hier in unserer Stadt eine Atmosphäre schaffen, in der Begegnungen, 
Miteinander und Offenheit die Grundlage des Zusammenlebens bilden. 
Wir wollen eine Politik, in der Menschenwürde, Freiheit und Demokratie obersten 
Stellenwert besitzt. 
 
Wir fühlen uns verantwortlich und werden deshalb aktiv. 
 
In Gera darf kein Raum sein für Nationalsozialisten, andere menschenverachtende 
Gruppierungen und deren Gedankengut. 
 
Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gera auf, 
sich offensiv der Propaganda extrem rechter Gruppen zu verweigern, 
sich aktiv für die gewaltfreie Austragung von Konflikten einzusetzen, 
sich einzumischen, wenn Menschen diskriminiert, bedroht oder angegriffen werden, 
sich einzubringen, um eine Atmosphäre der Offenheit und Toleranz in Gera zu gestalten. 
 
Wir brauchen auch Sie im Sommer 2012 bei unseren Aktionen gegen dieses 
Hasskonzert. 
 
 

George van Rooij verdiend onderscheiden 
 

De viering van het 25-jarig bestaan op 18 
april 2012 van het Arnhems 
Studentenpastoraat is voor oud-voorzitter 
George van Rooij extra feestelijk geworden. 
Tijdens de bijeenkomst kwam onverwachts 
burgemeester Pauline Krikke binnen met in 
haar kielzog familieleden en bekenden van 
George van Rooij. 
De burgemeester had behalve haar 
ambtsketen een onderscheiding voor hem 
meegenomen. George van Rooij werd 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was 17 jaar lang voorzitter van het 
Studentenpastoraat en heeft zich in de laatste periode van zijn voorzitterschap vooral bezig 
gehouden met het moderniseren van het pastoraat uitmondend in het interactieve 
Seekercity.nl  
 
De onderscheiding voor George van Rooij was voor meerdere activiteiten in zijn vrijwillige 
loopbaan. Naast voorzitter van het Arnhems Studentenpastoraat was hij 6 jaar voorzitter van 
de Raad van Kerken Arnhem, voorzitter van de Zijp, bestuurslid van de Openbare bibliotheek 
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en is hij nog steeds secretaris/ penningmeester van Stioc (Stedelijke Internationale 
Oecumenische Contacten), een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem. 
 
Velen hebben hem al gefeliciteerd met zijn onderscheiding en de redactie van Bulletin sluit 
zich hier graag bij aan. Wij hopen, dat hij zich nog lang mag inzetten voor Stioc en zijn 
overige activiteiten.  
 
 

Terugblik Vrede Express 

 
Van 1-6 mei stond bij de Walburgisbasiliek de Vrede Express. In het Bulletin van april en in 
een extra Bulletin begin deze maand is hier al aandacht aan gegeven. 
In de bus was een interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap voor 
kinderen van 10 tot 14 jaar. De thema’s waren o.a. anders zijn, vrijheid, geen vrijheid in de 
bezettingstijd, plagen en pesten, conflicten en macht. 
Omdat de Vrede Express in de schoolvakantie in Arnhem stond, waren er helaas geen 
bezoeken van schoolklassen. Wel waren de scholen tevoren geïnformeerd en is de bus door 
individuele leerlingen bezocht. We vonden het belangrijk, dat de Vrede Express in de dagen 
rond dodenherdenking en Bevrijdingsdag stond opgesteld. 
Helaas is het niet gelukt van de gemeente Arnhem toestemming te krijgen om de Vrede 
Express op een meer in het oog springende locatie neer te zetten. Daardoor viel het 
bezoekersaantal enigszins tegen. Toch kijken we terug op een goede samenwerking van de 
deelnemende partijen en was het enthousiasme van de deelnemers hartverwarmend. 
Een laatste impressie op de bijgevoegde foto. U ziet Bert Oostveen met enkele bezoekers 
van de Vrede Express. 
 

 
 
 

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: 



 8 

Vonny Nuijten – 3x Hildegard von Bingen 
Vanaf 7 mei verzorgt Vonny Nuijten drie avonden over de wijsheid van de 
mystica Hildegard von Bingen. In april is hierover nog een film vertoond op het 
Stadspastoraat. Deze film belichtte minder haar mystieke betekenis. In deze 
cursus gaat Vonny daar juist wel op in. Deze heeft ze onder anderen in 
prachtige miniaturen omgezet.  
 

Thema-avond: ‘omgaan met mensen met psychische problemen’ 
Marry Venema is sociaal psychisch verpleegkundige, gestalt- en 
hypnotherapeut, docent en ervaringsdeskundige. Als deskundige heeft ze 
vervolgens jarenlang gewerkt met mensen met psychiatrische problemen. Op 
10 mei om 19.45 uur geeft ze een inleiding over waar je tegen aan kunt lopen 
als je hiermee in aanraking komt. Ook is er gelegenheid met elkaar in gesprek 

te gaan.  
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bulletin vanaf september in pdf 
 

Na de zomervakantie vanaf september zal het Bulletin enkel in pdf verzonden 
worden. Tot nu toe werd het steeds zowel in een Word als in een pdf bijlage 
bijgevoegd. Ook in juni zal het Bulletin nog in 2 versies verzonden worden. 
 

Bijna iedereen heeft het programma Adobe, waarin pdf documenten gelezen kunnen worden, 
op zijn computer staan. Daarom is het voldoende om in het nieuwe seizoen het Bulletin 

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  

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 juni nummer 
inzenden vóór 5 juni 2012 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op  
13 juni 2012. 

 

http://www.stadspastoraat.nl/
mailto:stadspastoraat@planet.nl
http://www.rvkarnhem.nl/
mailto:dessens@planet.nl
mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com
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slechts in één pdf bijlage te verzenden. Daarmee wordt het Bulletin ook minder belastend 
voor uw mailprogramma. 
 
Wanneer u toch het Bulletin in Word wilt ontvangen, kunt u dit in een mailtje naar 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com laten weten.  
U krijgt het Bulletin dan vanaf september enkel in een Word bijlage toegezonden. 

 
 

 

mailto:bulletin.rvkarnhem@gmail.com

