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Mag ik geloven?
God, het is donker in de wereld,
de dagen worden korter
de nachten langer.
Geloof ik dat U zegt: “Ik zal bij je zijn?”
Dat is toch de afspraak,
de belofte die U geeft?
Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt,
klein en kwetsbaar als een kind?
Dank U voor Jezus:
bruggenbouwer tussen mensen
uitgestoken hand van U,
voet tussen de deur van mijn twijfel,
ruimtemaker voor vertrouwen in U.
Martin Snaterse
Uit: “Open voor U”, Adventskalender 2012 van de PKN
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Service of Nine Lessons and Carols
Zaterdagavond 15 december, 19.00 uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 810 te Arnhem
De echte Engelse kerstsfeer strijkt – evenals
vorig jaar – neer in de Evangelisch-Lutherse
kerk als op zaterdagavond 15 december de
Anglicaanse kerk van Oost-Nederland, in
samenwerking met het Oecumenisch
Platform Arnhem, de jaarlijkse Service of
Nine Lessons and Carols komt vieren. Deze
Christmas Carolservice wordt al jaren in
Arnhem gehouden naar het voorbeeld van
de grote viering in King’s College in
Cambridge, die wereldwijd door miljoenen mensen is te volgen. Net als in Cambridge worden
negen korte delen gelezen uit de Bijbel, afgewisseld met vrolijke Christmas Carols, die
gezongen worden door twee koren onder leiding van dirigent Martin van Bleek en natuurlijk
in samenzang met allen die van deze jaarlijkse viering komen genieten. Vorig jaar waren dat
er velen; het werd een intens vreugdevol gebeuren!
Het Choir of the Church of St. Mary and St. Anna komt, net als de dirigent uit Haarlem. The
Anglican Singers komen uit Amsterdam. Beide koren zingen bekende Christmas Carols
zoals “Hark the herald angels sing”. Christmas Carols zijn heel vrolijk; “Carol” betekent
eigenlijk “dans”. Vaak wordt afgesloten met het stemmige Silent Night. De koren zingen
afwisselend à capella en begeleid door het orgel. De lezingen worden door leden van de
verschillende kerken en vanuit de kring van medewerkenden verzorgd.
Uit: Kerkperspectief, november 2012.

Verwachting en toekomst
OLVEkoor 16 december in Walburgisbasiliek
Themaviering met een ervaren verloskundige als gastspreker
In het kader van de vieringen nieuwe stijl die het OLVEkoor uit Arnhem elke maand
organiseert in de Walburgisbasiliek is er zondag 16 december aanstaande een viering met
als thema “verwachting en toekomst”, een viering over toekomstverwachtingen en de droom
van elke ouder als het om hun kind(eren) gaat in de periode van de zwangerschap en
evengoed daarna.
De gastspreker is mevrouw Jeanine van der Ven uit
Velp. Zij studeerde verloskunde in Amsterdam en is
inmiddels zo’n 35 jaar werkzaam als verloskundige.
Zij zal het thema vanuit haar eigen ervaringen
toelichten. De keuze van dat thema in deze maand
december hangt samen met de adventstijd, de
periode die vooraf gaat aan kerstmis. In de vier weken
van de advent wordt in de kerken nagedacht over
zulke thema’s als “verwachting” en “toekomst.”
In de viering op 16 december gaat het overigens niet
alleen om de verwachting van aanstaande
(pleeg)ouders, maar evengoed om de verwachting
van jongeren en volwassenen.

3
In de viering worden door kerkbezoekers en OLVEkoor liederen van Huub Oosterhuis
gezongen.
Vooraf wordt daarvoor geoefend. De viering begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie.
Het OLVEkoor verzorgt dit jaar ook nog de viering op eerste kerstdag.
Vanaf ongeveer 10.10 uur zal het koor, samen met de mensen in de kerk, kerstliederen
zingen. De communie viering begint om 10.30 uur.
Vanaf januari zal er iedere tweede zondag van de maand om 10.00 uur een themaviering
verzorgd worden door het OLVEkoor. 13 januari zal daarin het lot van de uitgeprocedeerde
asielzoeker centraal staan.

Vooraankondiging nieuwjaarsreceptie RvK Arnhem
Op dinsdag 15 januari 2013 organiseert de Raad van Kerken Arnhem weer
de traditionele Nieuwjaarsontmoeting.
Ieder, die zich betrokken voelt bij het kerkenwerk in Arnhem wordt van harte
uitgenodigd.
De ontmoeting vindt plaats van 16.00-18.00 uur in de benedenzaal van de
Diaconessenkerk.

Vrijwillige inzet Arnhem 40 jaar
Bijdrage DB RvK Arnhem in verrassende portretten van vrijwilligers
Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) bestaat in deze maand al 40 jaar en
is daarmee een van de oudste organisaties op het gebied van
vrijwillige inzet in ons land. VIA bevordert en ontwikkelt
maatschappelijke participatie door middel van vrijwilligerswerk.
Vanuit de gedachte dat de samenleving gebaat is bij de actieve participatie van al haar
burgers, stimuleert en faciliteert VIA op diverse manieren de betrokkenheid van alle
Arnhemmers.
In november is een boekje
verschenen: “Stroopwafels en
beschuit met muisjes” met als
ondertitel “Zestien verrassende
portretten van vrijwilligers”.
Hierin zijn ook enkele leden van
het DB van de RvK Arnhem
geïnterviewd.
De tekst hiervan vindt u hieronder.
Johannes Kon, Liesbeth
Dessens en Henny Beijer (Raad
van Kerken Arnhem)
Tekst: Petra Steffens
‘Over tien jaar één christelijk
geloof’, wenst Johannes. ‘Niet
meer kijken naar de verschillen
maar juist overeenkomsten
zoeken en samenwerken.’
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Johannes Kon, Liesbeth Dessens en Henny Beijer vormen samen met 3 anderen het bestuur
van de Raad van Kerken Arnhem (RvK). Zij zetten zich in voor de oecumene, samen één
geloof.
De RvK initieert via werkgroepen diverse activiteiten in de samenleving, maar ook
participeert hij in bestaande initiatieven zoals het Coventrygebed en Compassionate City. De
RvK wil geloven met elkaar verbinden en zoekt naar samenwerking. Johannes heeft geen
religieus onderdak; hij volgt graag het woord van Jezus, maar wil zich niet binden aan één
kerk. ‘Ieder geloof heeft zo zijn eigen regels. We streven naar hetzelfde, maar doen het
allemaal net even op een andere wijze.’ Johannes is voorstander van verdergaande
samenwerking tussen kerkgenootschappen. Als voorzitter draagt hij bij aan het bevorderen
van een goede vergadering; hij doet dit in een duo-functie met Elfriede ter Schegget. Zijn
bestuurlijke talenten zet hij graag in. ‘Dat geeft mij een goed gevoel’.
Liesbeth is secretaris en vertegenwoordigt de RvK bij diverse activiteiten. ‘De RvK stond aan
de wieg van bijvoorbeeld het Stadspastoraat maar ook van het Kruispunt.’ Liesbeth is
katholiek. Momenteel zet zij zich in voor Kerkennacht 2013. ‘Gedurende een nacht zetten
kerken hun deuren open en laten zij zien wat zij in huis hebben, in Arnhem doet al een aantal
kerken mee.’ Dit vrijwilligerswerk levert Liesbeth fijne contacten op. Zij heeft behoefte aan
verdieping en houdt van saamhorigheid. ‘Binnen mijn familie kan ik niet gemakkelijk over
geloof praten, maar met mijn man en in en rond de Raad kan ik dat wel. We gaan op bezoek
bij elkaar en dat ervaar ik als bijzonder.’
Henny bezocht onlangs de Internationale Oecumenische Conferentie in Praag die
verschillende geloven en nationaliteiten bij elkaar brengt. Ze houdt van cijfertjes en is al bijna
25 jaar penningmeester binnen het bestuur. Zij vertegenwoordigt de protestante kerk in
Schaarsbergen. ‘Het mooie is dat je met verschillende enthousiaste mensen in aanraking
komt.’ Dit vrijwilligerswerk levert Henny een breed netwerk op. ‘Je kijkt verder dan de
grenzen van je eigen kerk en dat is verrijkend.’ In 2010 ontving zij een lintje van de
burgemeester.
Samen hopen zij met hun vrijwilligerswerk samenwerking in de samenleving te stimuleren!
De bijgevoegde foto is gemaakt door Jelle Wielinga en beschikbaar gesteld door de makers
van het boekje “Stroopwafels en beschuit met muisjes”. Dit boekje met portretten van
vrijwilligers in Arnhem is t.g.v. haar 40-jarig bestaan uitgegeven door Vrijwillige Inzet
Arnhem.

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.
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Diaconessenkerk drinkt alleen nog zuivere koffie
De Diaconessenkerk (op de hoek Izaak Evertslaan – G.A. van Nispenstraat) kreeg op
zondag 2 december de officiële titel ‘Fairtrade kerk’ uitgereikt. De kerk heeft zich het
afgelopen jaar sterk gemaakt om deze titel te mogen voeren.
In de kerk worden waar mogelijk fairtrade producten gebruikt. Niet alleen koffie, thee en
suiker maar bijvoorbeeld ook de avondmaalswijn is tegenwoordig fairtrade. Daarnaast wordt
ook het fairtrade gedachtegoed actief uitgedragen naar de omgeving om zo ook anderen
bewust te laten worden van het belang van eerlijke handel. In de zondagsdienst werd
gesproken over rechtvaardigheid en menswaardigheid. “Fairtrade zijn past mooi bij de
filosofie van het kerk zijn. Het staat
voor een goed beheer van de
aarde en op een eerlijke manier
met mensen om gaan. Het is een
heel praktische manier van je
geloof uitdragen. ”
De kerk sluit hiermee aan bij de
Stichting Fairtrade gemeente
Arnhem, die bedrijven, instellingen
en andere organisaties stimuleert
om zoveel mogelijk fairtrade
producten te gebruiken en te
verkopen. Dit kan variëren van
restaurants, winkels, scholen tot
Wilko van Loon van de werkgroep Fairtrade
het café op de hoek en de
Arnhem overhandigt de titel aan Fen de Boer,
sportkantine. En dus ook de kerk.
voorzitter van de diaconie van de
Diaconessenkerk.

Doodstraf nee!
Toespraak gehouden op 30 november door Klaas Touwen tijdens de manifestatie Cities for
Life in het stadhuis te Arnhem. KlaasTouwen is Evangelisch-Luthers predikant van Arnhem.
De wereldwijde beweging Cities for Life bestaat nog maar
enkele jaren. Begonnen door de Sant’Egidiogemeenschap die
zich wereldwijd zo effectief inzet voor vrede tussen de volken
en tussen de religies – bijvoorbeeld de vrede in Mozambique is
aan Sant’Egidio te danken! -en in nauwe samenwerking met
ondermeer Amnesty International, heeft Cities for Life zich
uitgebreid tot (de stand van vandaag): 1564 steden in 88
landen, waaronder Arnhem.
Onder het motto No Justice without Life willen deze steden op
alle continenten vandaag ertoe bijdragen dat de doodstraf
wordt uitgebannen.
Wij pleiten, daar waar de doodstraf wordt opgelegd, voor het instellen van een moratorium
op de uitvoering ervan.
Wij pleiten voor afschaffing van de doodstraf wereldwijd.
Wij zijn hier bijeen op deze datum, de laatste dag van november, omdat op 30 november
1786 voor het eerst in de geschiedenis een staat, namelijk het groothertogdom Toscane, de
doodstraf afschafte.
Dat was de eerste.

6

In Nederland is pas een eeuw later – in 1870 – de doodstraf uit het gewone strafrecht
gehaald.
In het militaire strafrecht en het oorlogsstrafrecht bleef de doodstraf echter als mogelijkheid
openstaan.
De laatste daadwerkelijk voltrokken executies vonden plaats in 1952 toen op de
Waalsdorpervlakte twee oorlogsmisdadigers werden gefusilleerd.
Pas in 1983 werd in de Grondwet bepaald dat de doodstraf niet meer mag worden opgelegd
(artikel 114).
Maar de publieke opinie is wankel.
Het pleidooi tegen de doodstraf is geen pleidooi voor lichtere straffen.
Het pleidooi voor afschaffing van de doodstraf is een pleidooi voor grenzen die behartigd
worden, is een pleidooi voor een hogere ethiek dan die van de moordenaars en is een
pleidooi voor de menselijke waardigheid.
Zonder enige zelfgenoegzaamheid kan Europa zeggen dat zij op wereldniveau de stimulans
heeft gegeven voor afschaffing van de doodstraf.
Geen enkel Europees land voert de doodstraf nog uit.
Afschaffing van de doodstraf is een voorwaarde voor toetreding tot de Europese Unie.
Wat Azië betreft: In Japan stemde de meerderheid van de parlementsleden voor een
moratorium op executies.
Ook in China, wereldrecordhouder op het gebied van executies (ca. 5000 per jaar) is een
positieve tendens waarneembaar.
Sinds kort mag alleen het hoogste gerechtshof nog doodstraffen uitspreken, wat het aantal
executies drastisch zou moeten doen dalen.
De Filippijnen schaften de doodstraf af, mede onder sterke druk van de rooms-katholieke
kerk.
In de Verenigde Staten neemt de steun voor de doodstraf bij de publieke opinie langzaam af.
In New Jersey werd de doodstraf afgeschaft in 2007, in New Mexico in 2009, in Connecticut
op 25 april van dit jaar.
Maar sommige staten, vooral Texas, blijven grote voorvechters van de straf.
In 2006 deed Mexico een belangrijke stap naar afschaffing. Hopelijk een point of no return
voor heel Centraal- en Latijns-Amerika.
Afrika is goed op weg het tweede continent te worden, na Europa, dat de
doodstraf bant.
Het aantal executies daalt er snel.
In meer dan de helft van de Afrikaanse landen wordt niemand meer ter
dood veroordeeld.
Rwanda schafte in 2007 de doodstraf af.
Klaas Touwen
Inmiddels kent van alle landen over de hele wereld nog één derde – een
zestigtal staten – de doodstraf.
In de afgelopen tien jaar hebben 30 landen de doodstraf afgeschaft.
Wij mogen de hoop koesteren dat de 21ste eeuw de eeuw van de afschaffing van de
doodstraf wordt.

Maar er is nog een lange weg te gaan.
Vooral met het oog op vier landen: China, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.
94 % van alle executies wereldwijd vinden daar plaats.
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Ook noem ik met afschuw de vijf landen waar de doodstraf aan kinderen wordt voltrokken:
Iran, Soedan, Saoedi-Arabië, Pakistan en Jemen.
In de afgelopen weken heb ik met veel mensen gesprekken gevoerd over de doodstraf.
De belangrijkste teneur van die gesprekken was wel: Ja, maar als moord en verkrachting nu
eens heel dichtbij komt, als het je kinderen treft, wat zou je dan doen?
Ik zou roepen: ‘Doodschieten, opknopen aan de hoogste boom!’
Maar ik zou hopen, dat er tegelijkertijd iemand zou zijn die mij daarvan weerhield!
Die een hogere standaard zou stellen dan waartoe ik in de emoties van dat moment in staat
zou zijn.
Iemand die het moreel hoog houdt en de menselijke waardigheid niet uit het oog verliest.
Iemand die distantie betracht, die de wraak en vergelding van mij overneemt.
En dat, dat noemen wij recht.
Deze tekst is overgenomen uit Info Arnhem Mondiaal van november 2012.

Huub Oosterhuis op Radio KIK
Radio voor kerken in Keistad (Amersfoort)
Huub Oosterhuis geeft een prettig te beluisteren interview af bij
www.radiokik.nl over zijn werk, zijn leven en zijn passie.
Hij vertelt zelfs over dat intieme moment dat hij tot inzicht kwam om de
schepen achter hem te verbranden en voort te gaan op de weg van zijn
Ecclesia.
Een mystiek moment in zijn leven, noemt hij dat. Oosterhuis verhaalt over zijn strijd en het
aanwaaien van zijn liederen en gedichten op zijn kantoor in De Nieuwe Liefde te Amsterdam.
U hoort op zeker moment gelach op de achtergrond, maar dat
slaat zeker niet op dit heerlijke interview dat de man die de liturgie
zoveel moois heeft geschonken aan Kitty Mul voor radio kerken in
kei stad toestond.
Huub Oosterhuis laat in dit interview veel zien van dat wat hem
raakt, wat hem verontwaardigt en waar zijn drijfveren hun
oorsprong vinden in zijn jeugd gedurende de oorlogsjaren.
Vanaf nu voor langere tijd te beluisteren op WWW.RADIOKIK.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 januarinummer inzenden vóór 2 januari 2013 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 9 januari 2013.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 349 emailadressen.

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

8

