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Open klooster dag in abdij Koningsoord (24 juni)
Vieringen van de Zijp tot eind 2012 in Diaconessenkerk
De Zijp viert 5 jarig jubileum (26 augustus)
Conferentie over duurzaamheid, rechtvaardigheid en hoop (29 aug. – 2 sept.)
“As I left my father’s house” in de Parkstraatkerk (9 september)
Lezing Herman Noordegraaf: Diaconie in deze tijd (11 september)
Vooraankondiging Walburgislezingen (serie vanaf oktober)
Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek
Ev.-Lutherse kerk uit Gera bezocht Arnhem
Zomer 2012
“Hart voor Arnhem” brengt 16 juni “Sonsbeek celebrate”

Open klooster dag in abdij Koningsoord
Zondag 24 juni 2012 vanaf 13.00 uur houdt de abdij Koningsoord open huis.
Wat biedt de abdij die dag aan?
- Mogelijkheid om een DVD te bekijken.
- Een rondleiding binnen het slot en werkgebouw
- Een kleine tentoonstelling
- Bezoek aan de abdijwinkel
Om 17.00 uur sluiten we met een
Vesperdienst (bidden met de
gemeenschap).
Op deze zondag zal de Eucharistie per
uitzondering om 09.00 uur zijn!
Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79,
6816VG Arnhem
Een routebeschrijving vindt u op
www.koningsoord.org
Koningsoord is niet bereikbaar vanaf de
route die bij de Amsterdamseweg bij
Pinokkio/ Dreijenseweg meteen rechtsaf
gaat. Volg Dreijenseweg tot vlak voor de brug over het spoor en daar rechtsaf
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.Vieringen van De Zijp tot eind
Izaak Evertslaan 11, 6814 JA Arnhem

2012 in Diaconessenkerk

Dat is even wennen, maar we hopen dat velen ons zullen volgen. Lang is geprobeerd om de
vieringen in de ochtend te handhaven, maar de eigenheid en onafhankelijkheid van de Zijp
heeft ons er toe gebracht deze ruimte te huren.
Het koor oefent in de kerkruimte zaterdags voorafgaand aan de
viering van 13.30 tot 16.00 en zondags van 15.00 tot 16.00 u.
Ieder is welkom om mee te komen zingen.
Na de viering is er zoals altijd ruimte om elkaar te ontmoeten en
iets met elkaar te drinken.
De eerstvolgende vieringen van de Zijp in de Diaconessenkerk zijn
- zondag 24 juni om 16.00 uur
- zondag 26 augustus om 16.00 uur (viering 5 jarig bestaan van de Zijp)
- zondag 23 september om 16.00 uur over compassie.
Sinds 4 jaar staat de Zijp voor een plek die maandelijks open staat voor mensen die vanuit
verschillende opvattingen en geloofservaringen bijeen willen komen. De naam Zijp verwijst
naar een bron in Arnhem en staat symbool voor het stromen en doorgeven van geloof in al
haar vormen. De vieringen zijn sober van opbouw, er is ruimte voor stilte, poëzie, bijbeluitleg
en er wordt gezongen door het Zijpkoor; iedereen mag meezingen. In taal van nu wordt de
bijbeluitleg verwoord, in de hoop dat het aansluit bij de geloofservaringen van nu, in al hun
verscheidenheid. De teksten van de liederen zijn een belangrijk deel van de viering. Teksten
van Huub Oosterhuis en van vrouwelijke dichters op muziek gezet door bekende
componisten als Antoine Oomen, Tom Löwenthal e.a.

De Zijp viert 5-jarig Jubileum
Zondag 26 augustus, 16.00 uur Diaconessenkerk, viert De Zijp haar 5-jarig jubileum. Een
feestelijke viering met na afloop een receptie. In de viering zal het Zijp koor zingen samen
met een Koor uit Houten. Vijf jaar geleden zijn we de allereerste viering in de Bartokzaal met
dat koor begonnen!
In het kader van ons 5-jarig jubileum staat een aantal activiteiten gepland in het najaar, zoals
een workshopmiddag rond De Zijp, een theaterstuk rond Mozes en Vluchtelingen en een
Dag rond psalmen.
Op de website staat te zijner tijd alle actuele informatie!
www.dezijp.nl

Duurzaamheid, rechtvaardigheid en hoop
Europese conferentie over zorg voor de schepping in Nederland

Noach
Alliantie
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Van 29 augustus tot 2 september komen zo’n 100 christenen uit heel Europa naar
conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, voor een conferentie over het thema ‘Eco-justice,
growth and hope’. Centrale vraag is welke bijdrage we vanuit geloof en hoop kunnen leveren
aan duurzaamheid, eerlijke economie en het beteugelen van klimaatverandering. Dit gebeurt
door ontmoeting, viering en uitwisseling van kennis en goede ideeën. De conferentie is tot
stand gekomen op uitnodiging van de Noach Alliantie en de Raad van Kerken, ondersteund
door Oikos en Kerk in Actie.
Op donderdag 30 augustus wordt ingegaan op het thema door professor Hans Opschoor
(O.V.) en rabbijn Awraham Soetendorp. Zij zullen spreken over de zoektocht naar een
bruikbaar economisch model om duurzaamheid te kunnen realiseren en de rol van
geloofsgemeenschappen daarbij. Professor Angelika Zahrnt (o.v.) uit Duitsland zal de
betekenis van rechtvaardigheid in het debat over duurzame economie belichten. Dave
Bookless, anglicaans predikant en directeur van A Rocha Groot Brittannië, gaat in op de vraag
hoe theologie kan bijdragen aan milieuzorg.
Vrijdag 31 augustus staat de praktijk centraal. ’s Middags is er keus uit drie excursies. Op de
Eemlandhoeve in Bunschoten staat de verbinding tussen geloof, landbouw en voedsel
centraal. De protestantse gemeente in Dieren laat zien hoe zij duurzaamheid in de praktijk
brengt. Vertegenwoordigers van coöperatie De Windvogel vertellen hoe een kerkelijke
gemeente een eigen windturbine kunnen plaatsen en exploiteren. ’s Avonds zijn er
presentaties van verschillende Nederlandse christelijke initiatieven op het gebied van
duurzaamheid.
Vrijdagochtend en zaterdag vindt discussie en verdieping plaats in thematische werkgroepen
en worden praktische en creatieve workshops gehouden over liturgisch koken en lokale
kerkelijke initiatieven op het terrein van duurzaamheid en rechtvaardigheid. De conferentie
wordt zondag 2 september afgesloten met een internationale kerkdienst in Apeldoorn.
Kijk voor het programma en het aanmeldingsformulier op http://www.ecen.org/. Kosten voor
deelname liggen, afhankelijk van de hotelkamer, tussen de 300 en 350 euro.
Geïnteresseerden uit Nederland kunnen er ook voor kiezen om 1 dag aanwezig te zijn. De
kosten, inclusief lunch, zijn dan 25 euro. Voor meer informatie over het Nederlandse
programma kunt u contact opnemen via info@noachalliantie.nl.

“As I left my father’s house” in de Parkstraatkerk
Op zondagmiddag 9 september om 15.00 uur zal in de Parkstraatkerk
( hoek Parkstraat/ Kastanjelaan) te Arnhem de voorstelling “As I left my
fathers house”, worden opgevoerd.(zie www.parkstraatgemeente.nl )
Vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze achtergrond
vertellen over hun wereld. Een wereld van mensen die leven met de
gevolgen van vijandigheid, geweld, oorlog en extremisme. Zij vinden
steun en inspiratie tijdens hun vlucht in het leven van hun profeten
Abraham, Mozes, Mohammed en in Jezus. Ook zij hebben moeten vluchten. Voor hun
onderdrukkers, maar ook voor hun eigen volk. Met hun verhalen en hun theatrale gebeden
(in het Nederlands) nodigen zij u uit om hen te steunen, maar ook om uw eigen verhalen van
pijn, migratie en hoop met hen te delen.
De initiatiefnemer tot deze, door de Gemeente Arnhem gesubsidieerde voorstelling, is het
VPA (Vluchtelingen Platform Arnhem. www.vluchtelingenplatformarnhem.nl )
De schrijver is Bright O’ Richards, één van de hoofdrolspelers, die hiervoor in 2011 de
Compassieprijs heeft ontvangen. Zie foto.
Na afloop zal een vrijwillige financiële bijdrage worden gevraagd.
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Iedereen is welkom om deze bijzondere voorstelling mee te maken!
Namens het VPA, Jan Durk Gombert.

Diaconie in deze tijd, achtergronden en perspectieven
Op dinsdag 11 september verzorgt professor Herman Noordegraaf
een lezing over het onderwerp ´Diaconie in deze tijd, achtergronden en
perspectieven´. Herman Noordegraaf is hoogleraar diaconaat van de
Protestantse Theologische Universiteit.
Diakenen, ouderlingen, gemeenteleden, predikanten, pastors en
belangstellenden zijn van harte welkom.
Wij hopen dat we u dinsdagavond 11 september om 19.30 uur kunnen
begroeten in de Diaconessenkerk. Adres: G.A. van Nispenstraat 139, 6814 JA Arnhem.
Voor de voorbereiding is het prettig dat wij vooraf weten op hoeveel deelnemers wij kunnen
rekenen. Daarom het verzoek dit voor 31 augustus door te geven per mail
diakonaalburo@planet.nl of per post (College van Diakenen, Zijpendaalsweg 57, 6814 CD
Arnhem).
Margriet Kok, diaconaal consulent College van Diakenen

Vooraankondiging Walburgislezingen
In oktober 2012 start een nieuwe serie Walburgislezingen. De lezingen gaan van start onder
de titel: “Geloven in God?”. In de lezingen zullen sprekers als Jacobine Geel, Eugène
Sutorius, Geert Rozema en Antoine Bodar ingaan op godsbeelden. Dit gebeurt zowel vanuit
de eigen beleving als vanuit die van beroemde kerkvaders.
De inschrijving wordt in augustus 2012 opengesteld, maar reserveert u nu alvast een plek in
uw agenda.
2012: 3 oktober met Jacobine Geel (theologe en NCRVprogrammamaakster)
14 november met Eugène Sutorius (voormalig advocaat en rechter,
hoogleraar strafrecht en voorzitter Vereniging vrijwillige levensbeëindiging).
2013: 20 februari met Geert Rozema (buurtpastor Klarendal en St. Marten)
… april met Antoine Bodar (onder voorbehoud) (priester, publicist)
Locatie: Walburgiskerk
Walburgisplein 1 6811 BW Arnhem
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)
De kerk heeft plaats voor maximaal 350 personen. De kosten zijn € 6,- per persoon per
lezing. De kaarten zullen in augustus 2012 in de voorverkoop gaan via het secretariaat van
de Walburgis en zijn daar ook verkrijgbaar.
Indien u reserveert voor 4 lezingen betaalt u in totaal € 20,- vooruit.
Eventuele overgebleven kaarten zullen op de avond zelf bij de ingang van de kerk worden
verkocht.
Contactpersoon: Sjoerd Meulensteen, tel. 06 1085 7493
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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.

Pastores van de Ev. Lutherse Kerken in Gera bezochten Arnhem
Arnhem heeft een Duitse partnerstad: Gera, in de deelstaat Thüringen, in het vroegere OostDuitsland. Ook de kerken van Arnhem en omgeving onderhouden intensieve contacten met
de kerken daar. Ds. Ida Eldering is voorzitter van de Stedelijke Internationale Oecumenische
Contacten (STIOC); dat is de werkgroep van de Arnhemse Raad van Kerken, die deze
contacten onderhoudt.
Zo’n 25 predikanten en cantors van de Evangelische Kirche hielden hun bezinningsdagen in
Arnhem en omgeving. Voor een deel was het ontspanning en ongedwongen samenzijn, voor
een ander deel kennismaken met elkaars problemen en – zo mogelijk – oplossingen. Deze
keer werd aandacht besteed aan wat te doen met overtollige kerkgebouwen, hoe om te gaan
met je vrijwilligers, en wat doe je met al die mensen in je kaartenbak? En hoe staat het hier
met de oecumene?
Ze bezochten enkele omgebouwde kerken in Arnhem (St. Jozefkerk, Paasbergkerk, van
Slichtenhorstkapel). Ook waren ze een dagdeel in Velp. In het Rondeel vertelde Ds. Klaas
Eldering over onze andere opzet van het bezoekwerk en het ontzien van de vrijwilligers. Ds.
Bert Louwerse vertelde over het project www.zininderegio.nl, waar ze heel enthousiast over
waren. Daarna bekeken we de Oude Jan en de Grote Kerk. Er was één jongetje mee, die de
hele ochtend met z’n autootjes in het zand heeft gespeeld. Zo’n grote, mooie zandbak had hij
nog nooit gezien!
Je merkt op dat zo’n ontmoeting en uitwisseling altijd enorm leerzaam en stimulerend is voor
beide partijen. Gastvrijheid is goed voor zowel de gastheer en/of gastvrouw, als voor de gast:
je bent in een andere situatie, doet dingen anders en je komt andere vragen tegen dan thuis.
We hoorden bijzondere dingen over bv. het jeugdwerk, kerkmuziek en over kerk en theater.
Gasten waren ondergebracht in Arnhem, Velp en Schaarsbergen. Op vrijdagmorgen 8 juni
zwaaiden we hen uit.
‘Blitzlichte’ uit het bezoek van de gasten uit Gera
De evaluatie op vrijdagmorgen was zeer positief.
Wat heeft de deelnemers uit Gera in het bijzonder aangesproken?
- de ‘lockere’, ontspannen en minder sceptische houding van de predikanten hier. De
predikanten daar zijn overbelast door de kerkelijke bureaucratie en door hun
eindverantwoordelijkheid voor de financiën.
- de positieve energie, die de vele kerkelijke vrijwilligers uitstralen!
- de pragmatische kijk op het hergebruik van kerkgebouwen en de creatieve en mooie
realisering tot appartementencomplex in de van Slichtenhorstkerk en de Paasbergkerk.
- de samenwerking van de diaconie met de burgerlijke gemeente i.v.m. armoedebestrijding
(in het SODBA)
- samen eten in de kerk (Bethlehemkerk en Parkstraatkerk)
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- de liederen van Huub Oosterhuis, omdat die meer gericht zijn op de geloofsbeleving, dan
op de geloofsleer.
- de gastvrijheid, die zij zowel bij de gastadressen als bij de kerken hier hebben ervaren en
genoten!
Wat heeft de deelnemers uit Arnhem in het bijzonder aangesproken?
- aandacht voor de jeugd
- de muzikaliteit van de predikanten (die in het morgen- en avondgebed spontaan
meerstemmig gingen zingen) en de aandacht voor muziek en zang
- de interreligieuze dialoog in Gera
- het ‘Friedeskoncert’ op 7 juli a.s. als teken van protest tegen het ‘Hasskonzert’
georganiseerd door rechts-extremistische groepen
- theaterkerkdiensten, waar een bekende acteur wordt uitgenodigd
Tot slot hebben we elkaar in een kring de reiszegen van St Patrick gegeven en elkaar
toegewenst om niet alleen vóór God te werken, maar ook mét God in het geloof en
vertrouwen, dat het om Zijn kerk en wereld gaat!
Deze tekst van Ds. Klaas Eldering is met enkele kleine aanpassingen overgenomen uit het
kerkblad van de Prot. Gemeente Velp met vervolgens een aanvulling door Ds. Ida Eldering,
voorzitter STIOC.

Gasten uit Gera samen met hun gastheren en -vrouwen uit Arnhem en Velp

7

Zomer 2012
Dit is het laatste Bulletin vóór de zomervakantie.
Het volgende Bulletin verschijnt 12 september.
Vanaf die datum ontvangt U Bulletin voortaan enkel als pdf bijlage.
Het blijft mogelijk Bulletin als Word bijlage te ontvangen. Deze
voorkeur kunt u aangeven door een mail te sturen naar
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Wie dit al eerder op dit mailadres heeft aangegeven, hoeft niets meer te doen. Deze
abonnees staan al op de verzendlijst voor de Word bijlage.
Sinds oktober 2011 ontvangt u Bulletin in digitale vorm in uw mailbox.
Hopelijk hebt u afgelopen seizoen onze berichten met interesse en plezier gelezen.
We wensen u een goede vakantie en komen in september graag weer in uw mailbox met
informatie over en met betrekking tot het werk van de Raad van Kerken Arnhem.

Stichting “Hart voor Arnhem” brengt 16 juni “Sonsbeek celebrate”.
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Colofon

Internet

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 september nummer
inzenden vóór 4 september 2012
aan bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op
12 september 2012.

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

