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Water en wijn 
Bezinning gelezen op dinsdag 23 oktober 2012 door Thea Noordijk-Jans op de algemene vergadering 
van de Raad van Kerken Arnhem bij haar afscheid als vertegenwoordiger van de Oud Katholieke Kerk  

 
Bij water kan men in eerste instantie denken aan het verhaal van 
Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron, volgens Johannes 4. 
Jezus kwam bij de Samaritaanse stad Sichar. Rond het middaguur 
ging hij bij de Jacobsbron zitten, hij was vermoeid van de reis. Een 
Samaritaanse vrouw kwam water putten en Jezus zei tegen haar: 
“Geef mij wat te drinken”. De vrouw was verbaasd en sprak: “Hoe 
kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse”. ( Joden gaan nl. niet om met Samaritanen.) Jezus 
zei tegen haar: “Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om 
water vraagt, zou u hèm erom vragen en dan zou hij u levend water 
geven.””Maar heer,”zei de vrouw “u hebt geen emmer en de put is 
diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch 
niet meer dan onze voorvader Jacob? Hij heeft ons die put gegeven 
en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee.” 
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“Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,”zei Jezus, “maar wie het water drinkt dat ik hem geef, 
zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt, dat 
eeuwig leven geeft.” 
Jezus is de vreemdeling in dit heidense land. Hij ontmoet een onbekende vrouw zonder naam. Hij vraagt 
haar om water, dat water staat voor alles wat we als mens nodig hebben. Het staat voor hoop – 
toekomst – geluk. Deze onbekende vrouw zouden wijzelf kunnen zijn en bij ons de bange vraag 
oproepen: “Is dat water hier bij ons wel te vinden?” De wedervraag van de vrouw is: “Moet het water, dat 
werkelijk dorst lest, niet uit Jeruzalem komen?” 
Het is zeker niet te vinden in het heidense land waar de mensen slaaf zijn van afgoden, je vindt het echter 
evenmin in het Jeruzalem van de officiële dogma’s. Uit deze beide landen moeten we emigreren volgens 
Jezus. Maar waar naar toe? 
De bron van ons levenswater ligt in ons eigen hart. Als het zich ‘vrij‘ houdt voor de waarheid. Dat is leven 
in ‘Geest en Waarheid ‘. 
 
Deze gedachten zijn geïnspireerd door het boekje voor de Veertigdagentijd van 2008, samengesteld door 
de Oud Katholieke bisschoppen van Utrecht en Haarlem. 
 
Bij wijn komt men bijna vanzelfsprekend terecht bij de Bruiloft te Kana, Johannes 2. De inspiratie 
daarover kwam uit het boekje voor de Adventstijd 2007, tevens door de eerder genoemde bisschoppen 
samengesteld. 
 
Feesten spelen in de bijbel een belangrijke rol. Met name het bruiloftsfeest is een beeld voor de 
vriendschap tussen God en de mensen. Die vriendschap maakt het leven tot een feest. Ze is gebouwd op 
wederkerige gastvrijheid: God die de mensen in zijn hart heeft gesloten en de mensen die God een 
woonplaats bieden op deze wereld. 
Ook de bijbel weet, dat feest vieren een kunst is en dat mensen soms de gastvrijheid, het vertrouwen en 
het geloof ertoe missen. 
Er wordt bruiloft gevierd in Kana. Jezus, zijn moeder Maria en de leerlingen zijn er te gast. Misschien is 
het wel een schitterende bruiloft ‘met alles erop en eraan’. Maar of het ook een echt feest is? Precies dat 
wat het leven tot een feest kan maken, schijnt te ontbreken. Maria zegt mysterieus samengevat: “Ze 
hebben geen wijn meer!” Wijn is nodig om het leven tot een feest te maken. Maar waar zal die wijn 
vandaan komen, zal het ooit nog echt een feest worden daar in Kana en bij ons? 
In het verhaal zegt Maria tot de bedienden: “Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is!”En dat geldt ook 
voor ons: “Doe maar wat hij je zegt, wat het ook is!” 
Hij leert, dat angst uit den boze is. Hij toont de weg naar echte verbondenheid. Hij toont ons ons eigen 
hart en de ruimte die het zou kunnen bieden aan anderen. Hij toont ons onze eigen kwetsbaarheid en hoe 
wij op de zorg van anderen mogen rekenen, zodat het ons goed zal gaan. Hij geeft ons nieuwe adem en 
de ruimte om waarachtig onszelf te zijn. Dat is de vreugde die hij schenkt. 
Jezus wordt ons gegeven als de beste wijn die er is! Met hem wordt het leven tot een feest! 
 
De slot conclusie zou kunnen luiden: water en wijn staan in de bijbel symbolisch voor hetzelfde, stel je 
hart maar open, dan komt alles goed!!!  
 
 

Olvékoor gestart met vieringen in een nieuwe stijl 
 
Het OLVékoor is in de Walburgisbasiliek begonnen met een nieuwe stijl 
van vieringen. De maandelijkse vieringen hebben een duidelijk 
maatschappelijk thema, gecombineerd met liederen (met name van Huub 
Oosterhuis) en teksten die bij dat thema passen. In de serie "Kiezen doe je 
zelf" staat zondag 18 november het thema "Zin in ouder worden" centraal. 
Met alle bezuinigingen op de zorg is dat midden in de herfst een actueel 
thema. Marijke Wasser uit Oosterbeek, al jarenlang werkzaam in het 
ouderenpastoraat, is de gastspreker die puttend uit eigen ervaringen 

Marijke Wasser 



duidelijk zal maken dat solidariteit tussen oud en jong in de samenleving een bron van wijsheid kan zijn.  
De viering die om 10.00 uur begint is toegankelijk voor iedereen die open staat voor een actieve 
bezinning.  
 
Voor meer informatie: Marie-Jose Hutjes (OLVékoor) 06 17652289 
 
 

"As I left my father's house" 

 
zondag 18 november, 15.00 uur 
New Dutch Connections  
Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan 11, Arnhem 
 
" In onze multiculturele samenleving zoeken we naar verbinding tussen de 
verschillende culturen en religies. 
De voorstelling waarin vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze 
achtergronden hun verhaal vertellen, sluit daarbij aan. 
De aangrijpende verhalen, ondersteund door muziek en zang, ontroeren en 

raken en helpen ons verder in het begrijpen van de ander en het herkennen van elkaar als medemens. 
Mensen die op hun eigen wijze een plek zoeken onder de zon om te leven en te spelen in vrede". 
 

www.dezijp.nl 
 
 

Over stilte gesproken 
Lezingencyclus – Stilte in woord, muziek en het alledaagse 

 
In de Aula Nieuw Schoonoord, Nieuw Schoonoord 1 te Velp worden 3 
lezingen gegeven over dit thema. De eerste twee lezingen waren op 5 en 
12 november. U kunt op 19 november nog de derde lezing door Jeroen 
Jeroense meemaken. 
Entree €6,- Aanvang 20.00 uur 

 
In onze hectische westerse samenleving is stilte steeds meer een schaars goed, de behoefte eraan groeit. 
Wie zich aan de drukte van het bestaan wil onttrekken, zoekt naar mogelijkheden om stilte te vinden in 
meditatie, natuur, muziek en literatuur. 
Een drietal inleiders belicht elk vanuit een eigen invalshoek het thema ‘Stilte’ belichten en laten beleven. 
Stilte in woord, muziek en het alledaagse. 
  
Vanuit het stil zijn ontstaan de mooiste momenten. Juist in de stilte worden we 
het bijzondere in het alledaagse gewaar: in de natuur, de ander, de kunst, het 
lichamelijke en de poëzie. Theoloog Jeroen Jeroense is sterk geïnteresseerd in 
het thema spiritualiteit en neemt op 19 november de toehoorders mee naar 
terreinen waar het bijzondere te ontmoeten is.  
 
 

Walburgislezingen 
 
In oktober 2012 is een nieuwe serie Walburgislezingen gestart onder de titel: “Geloven in God?”. In de 
lezingen gaan diverse sprekers in op godsbeelden. Dit gebeurt zowel vanuit de eigen beleving als vanuit 
die van beroemde kerkvaders. 
 

http://www.dezijp.nl/


Vanavond 14 november is de lezing door Eugène Sutorius (voormalig advocaat en 
rechter, hoogleraar Strafrecht en voorzitter Vereniging vrijwillige 
levensbeëindiging). 
 

20 februari 2013 met Geert Rozema (buurtpastor Klarendal en St. Marten) 
 
 
 

24 april 2013 met Antoine Bodar (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.  
Kaarten zijn bij de ingang van de kerk verkrijgbaar en in de voorverkoop via het secretariaat van de 
Walburgis. 
Contactpersoon: Sjoerd Meulensteen, tel. 06 1085 7493 

 
 

Doodstraf nee! 
 

Die is in Nederland toch al lang afgeschaft? 
Nee, zestig jaar geleden nog (1952) vonden de laatste 
executies plaats. 
Pas in 1983 werd in de Grondwet verankerd dat de doodstraf 
niet meer mag worden opgelegd. 
De publieke opinie staat wankel. Een principiële afwijzing van 
de doodstraf vraagt om voortdurend onderhoud.

Wereldwijd is 30 november aangewezen als ‘De dag voor het 
Leven’. In 1486 steden – Cities for Life – in 87 landen worden 
manifestaties gehouden tegen de doodstraf. Ook Arnhem is een 
City for Life. 

Waarom 30 november? Omdat op deze datum, de laatste dag van november 1786, voor het 
eerst in de geschiedenis een staat de doodstraf afschafte, namelijk het groothertogdom 
Toscane. 

 
Activiteiten op vrijdag 30 november 
18.30  Start bij het NS-station: de Pubi’s van GuusTangelder 
18.45 Fakkeltocht over het Nieuwe Plein, Rijnstraat, Vijzelstraat, Land van de Markt, 
Koningstraat naar het Stadhuis 
19.15 Welkom door ds. Klaas Touwen (initiatiefnemer)  
Statement door Michel Becker (Stichting Vluchtelingenwerk)Statement door wethouder Henk 
Kok (port.houder Welzijn)  
De compassievlag wordt gehesen door Orhan Delibas 
19.45  Koffie in het Stadhuis 
20.00  Gedichten van leerlingen van het Titus Brandsma College 
Toespraak door Michel Becker 
Discussie onder leiding van Klaas Touwen 
21.30  Afsluiting 

 
Nazit bij het Humanistisch Verbond in Café Noir, Coehoornstraat 4-8 
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Film op zaterdag 1 december 
13.00 Filmhuis Focus: A Short Film About Killing van Kieslowski 
 
 

Leger des Heils zamelt schoenen in voor goed doel 
Geef je schoenen aan de Sint, dan vullen wij die van een kind 
 

Sinterklaas is in aantocht en dat betekent verwachtingsvolle blikken van 
kinderen, die zich verheugen op pepernoten, marsepein en cadeautjes. 
Niet voor álle kinderen is het Sinterklaasfeest vanzelfsprekend een vrolijke 
gebeurtenis, omdat juist zij geen cadeautje ontvangen. Voor hen start het 
Leger des Heils een schoenenactie.  
Met de opbrengst uit de verkoop van de schoenen krijgen de ruim 2.000 
kinderen in de jeugd- en pleegzorg of kinder- en jeugdhuizen van het 
Leger des Heils allemaal een Sinterklaascadeautje. Dit is voor deze 

kinderen niet vanzelfsprekend en daarom extra welkom. 
 
Doet u mee? 
U kunt uw kinder- en volwassenschoeisel 
afgeven in onze 2e handskledingwinkel van het 
leger des Heils aan de Hoefbladlaan 38 in 
Malburgen West. Telefoon 026-2000145 
U kunt daar terecht op dinsdagmiddag, 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 
uur tot 16.30 uur 
De inzameling loopt van 19 november t/m 5 
december 2012.  
 
 

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. 

 
 

Nieuwe bestemming Sint-Janskerk Arnhem definitief 
Sint-Jan de Doperkerk wordt eerste Memorarium in Nederland 
 
Na zorgvuldige afwegingen door diverse instanties, waaronder het Bisdom Utrecht, is nu 
definitief goedkeuring verleend voor de verkoop van de Sint-Jan de Doperkerk in de wijk 
Klarendal in Arnhem. De kerk, die in de volksmond de Sint-Janskerk wordt genoemd, wordt 
het eerste Memorarium van Nederland.  
 
Memorarium 
De Sint-Janskerk werd in september vorig jaar aan de eredienst onttrokken waarna de 
parochie zocht naar een koper voor het gebouw. De kerk trok de aandacht van Hans de 
Kluijver en Martin Vissers, die het idee ontwikkelden van de kerk een Memorarium te maken. 
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Een Memorarium is een spirituele belevingsruimte en gedenkplaats in de ruimste zin van het 
woord. In deze omgeving worden nabestaanden de ruimte en mogelijkheden geboden de 
mensen te gedenken die hen zijn ontvallen. De ruimte op zich biedt een bijzondere, 
respectvolle en hoogwaardige omgeving met een spirituele sfeer. De mogelijkheden en 
begeleiding bieden optimale aandacht voor individuele wensen en behoeften. Een 
Memorarium is gevestigd in voormalige rijksmonumentale kerkgebouwen, die zich 
kenmerken door locatie en uitstraling van in- en exterieur.  
In de Sint-Janskerk werd een prachtige 
locatie gevonden voor het eerste 
Memorarium van Nederland.  
 
Dit idee werd voorgelegd aan het 
parochiebestuur, de gemeente Arnhem en 
aan de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Zij allen omarmden het idee, 
waarna De Kluijver en Vissers het idee 
verder vormgaven. Martin Vissers: "Nu het 
voorbereidende traject achter de rug is, kan 
met de daadwerkelijke renovatie en 
realisering van de plannen worden 
begonnen. De werkzaamheden vinden 
zowel in- als extern plaats, waarbij geen 
afbreuk wordt gedaan aan de beleving van 
het voormalige kerkgebouw." 
 
Pastoor Paul Daggenvoorde van de RK 
Sint Eusebiusparochie is blij met de 
gevonden bestemming voor het gebouw. "Op deze manier heeft het gebouw een gepaste 
functie en blijft het gebouw in tact. Een bestemming als herdenkingsplaats ligt dichtbij de 
oorspronkelijke functie van het gebouw. Ook kan Maria van Klarendal in de wijk blijven, niet 
als museumstuk, maar als gedenkplek waar je nog steeds een kaars aan kunt steken." 
 
Mogelijkheden Memorarium Arnhem 
De directie van het Memorarium Arnhem gaat een keur aan mogelijkheden bieden om te 
gedenken in een spirituele, hoogwaardige omgeving. Hans de Kluijver: "We hebben 
geconstateerd dat er behoefte is aan een sfeervolle, hoogwaardige en comfortabele 
omgeving om de urn van een overledene bij te zetten en te bezoeken. Ook hebben we 
geconstateerd dat er behoefte is aan verschillende vormen van bijzetting en gedenken. Het 
Memorarium in de Sint-Janskerk te Arnhem gaat ruimte bieden aan een binnen 
columbarium, een urnencrypte, een kinderhofje, een gedenkmuur, een gedenk- of 
bedeplaats, een buitencolumbarium, een urnenmuur, een gedenkmonument voor het 
gestorven kind en een stilteruimte. Het Memorarium biedt bovendien een bijzondere 
omgeving voor een bijzettingdienst, een wake en voor een sfeervol samenzijn van 
nabestaanden, met een verzorging naar wens. Een gastvrouw of gastheer maakt bezoekers 
wegwijs, informeert, ondersteunt en organiseert bijzettingen met oog voor individuele 
wensen en 
behoeften. Daarmee wordt het Memorarium een respectvolle, sfeervolle omgeving voor 
passend gedenken." 
 
Met de definitieve goedkeuring voor de verkoop is de nieuwe bestemming van de Sint-
Janskerk een feit. Naar verwachting zal de verbouwing tot Memorarium in het voorjaar van 
2013 gereed zijn. 
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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. 
 
Een expositie in de komende tijd: 
 

Verdwenen herinnering – expositie Judith Stolker 
t/m 21 december 2012 
 
Tekeningen en druksels  
Scheppen is voor Judith Stolker vooral puzzelen en ordenen. Met 
eenvoudige middelen roept zij krachtige beelden op die helder en duidelijk 
zijn als verkeersborden, maar niettemin een poëtische lading hebben.  
Aanvankelijk werkt zij in een tamelijk expressieve, schilderachtige stijl, maar 
gaandeweg is haar werk ingetogener en bedachtzamer geworden. De 

aandacht gaat vooral uit naar compositie en afgewogen kleurgebruik. Uitgangspunt is veelal 
de alledaagse omgeving. Op deze expositie toont ze onder meer ontwerpen voor een 
monument voor de verdwenen herinnering. 
 

Judith Stolker (Enschede, 1960) volgde haar opleiding aan de 
kunstacademies van Enschede en Arnhem, waar ze in 1982 afstudeerde.  
Haar werk is vertegenwoordigd in collecties van diverse particulieren, bedrijven 
en musea en werd tentoongesteld in diverse musea en galeries. Ze voerde 
opdrachten uit voor onder meer Gemeente Arnhem, provincie Gelderland en 
verschillende bedrijven.  
 

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 
 
 

Stedelijke internationale oecumenische contacten (Stioc) 
Brief van de Raad van Kerken Arnhem aan de kerken in Gera 
 
Arnhem, den 6. Oktober 2012 
 
An die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Gera, an Pfarrer Michael Kleim, an die 
Teilnehmer des ökumenischen Gottesdienstes am 7 Oktober 
 
Liebe Brüder und Schwester im Herrn Jesus Christus, 
 

Zum Jubiläum der Partnerschaften wollen wir als 
kirchliche Partner in Arnhem unsere Freude zum 
Ausdrück bringen, dass seit 1989 intensive 
Kontakte sind aufgebaut worden mit der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und dass 

auch viele persönliche Kontakte gewachsen sind mit Kirchenmitgliedern 
in Gera. 

http://www.stadspastoraat.nl/
mailto:stadspastoraat@planet.nl
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Seitdem hat fast jedes Jahr ein Treffen statt gefunden, wo Christen verschiedener Kirchen 
sich begegnen und wichtige Themen besprechen, z.B. ‘Die Rolle des Glaubens für die 
Gesellschaft und für das persönliche Leben’, oder ‘Freiwilliger in der Kirche’ oder 
‘Christliches Unterricht’ usw. 
Auch waren die kirchliche Vertreter aus Gera oft dabei, als in Arnhem in September die 
Gedächtnisfeier der Schlacht um Arnhem statt fanden. 
Gemeinsames Gedenken der Vergangenheit öffnet die Brücke in die Zukunft. 
Im letzten Jahr haben wir noch den Reformationstag gemeinsam mit euch gefeiert in Gera in 
einen erlebnisreichen ökumenischen Gottesdienst.  
Immer wieder erfahren wir die Begegnungen als erreichernd und aufbauend. 
Wir hoffen dass wir die ökumenische Kontakte gegenseitig auch weiter pflegen werden und 
dass wir die grosse Bedeutung und die Freude der internationalen ökumenischen Kontakten 
auch auf die nächsten Generationen übertragen können! 
Wir wünschen den Kirchen und den Kirchenbesuchern einen inspirierenden und feierlichen 
Gottesdienst mit Gottes Segen. 
 
Im Namen STIOCs, Ida Eldering-Jonckers Nieboer, Vorsitzende 
George van Rooij, Sekretär-Schatzmeister 
Bert Companjen, Vorstandsmitglied  
 
 

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 decembernummer inzenden vóór 4 december 2012 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgend bulletin verschijnt op 12 december 2012. 
 
U ontvangt Bulletin in pdf. 
Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres. 

 
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  

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

