Bulletin
Raad van Kerken Arnhem
Digitale nieuwsbrief nr. 14
9 januari 2013
Verschijnt maandelijks

In dit nummer:












Gebed bij een nieuw begin
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst RvK Arnhem
Dagje rond de psalmen (Psalmen dag van de Zijp op 12 januari)
Korenbeursbijeenkomst 13 januari
Vluchtelingen krijgen een gezicht in de Walburgisbasiliek (13 januari)
“Op het leven”, een muzikale voorstelling in de Waalse kerk (10 februari)
Elke vrijdagmiddag het Coventrygebed in de Walburgisbasiliek
Welkom in de Tweedehandskledingwinkel van het Leger des Heils
Informatie over het Stadspastoraat Arnhem
Overzicht sluitings- en verschijningsdata Bulletin in 2013
Colofon

Gebed
In het begin, God, sprak u,
en ze was er, de aarde,
een huis om te wonen.
Geef me geloof, zodat ik me kan verwonderen over het dak boven mijn hoofd.
Geef me vertrouwen zodat mijn lichaam uw beschutting in de rug ervaart.
Geef me liefde, om te rusten op de grond onder de voeten.
Leer me leven in de warmte van uw zon,
uw wind die me steunt,
op woorden die me dragen.
Drie-ene God, laat me tevoorschijn komen,
als een mens die weet heeft van het wonder van leven,
een mens die uit dat wonder kan delen.
Geef me, dat ik u verwonderd kan doen staan,
door het huis dat ik bouw,
waar uw woorden kunnen wonen,
waar uw mensen te gast zijn.
Amen.
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Gedicht van Roel Bosch uit: “Verwondering”, vijftig mogelijkheden voor verrassing
(Protestantse Kerk, mei 2006)

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst RvK Arnhem
Aan Allemaal,
De kerstdagen zijn voorbij.
Ik hoop dat U ze in harmonie heeft kunnen doorbrengen.
Het jaar 2012 is inmiddels afgerond en het jaar 2013 is begonnen.
Bij deze nodig ik U uit voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van Kerken Arnhem
op dinsdag 15 januari 2013 van 16 – 18 uur in de Bakermat onder de Diaconessenkerk,
ingang van Nispenstraat.
Graag tot de 15de.
Met vriendelijke groeten,
Liesbeth Dessens, secretaris van RvK Arnhem

Dagje rond de psalm….
De Zijp houdt in het kader van haar 5-jarig jubileum op zaterdag 12 januari 2013 een
PSALMENDAG.
Op deze dag zijn er vier workshops met verschillende
werkvormen met als thema ‘psalm 45’.
Deelnemers doorlopen alle workshops. Telkens valt een ander
licht op de psalm.
Tijd: 10.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur).
Diaconessenkerk, Izaäk Evertslaan 11, Arnhem.
Koffie en thee aanwezig, lunch zelf meenemen.
Kosten: 15 euro per persoon
Betaling – liefst gepast - bij binnenkomst.
Maximaal 60 deelnemers.
Opgave van te voren op info@dezijp.nl of telefonisch 026-3617214
Voor verdere informatie over het programma zie www.dezijp.nl
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Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant.
Korenbeursbijeenkomst in Hotel Haarhuis in Arnhem
Op zondag 13 januari 2013 zal Dr.Annine van der Meer spreken over
het onderwerp:
Van Sophia tot Maria. De wedergeboorte van de verborgen Moeder in
de 21e eeuw.
Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Altijd
al gehad. Haar naam is Sophia. Ooit bouwde zij haar eigen tempel, waar
ze mannen en vrouwen voorbereidde op het bewust worden van het
goddelijke in zichzelf. Maar Sophia wordt de tempel uitgezet. Gods
vrouwelijke wederhelft met haar kosmische kennis wordt weggewerkt.
Theoloog en godsdiensthistoricus Annine van der Meer maakt haar weer
zichtbaar. Aan de hand van mythen, symbolen, heilige teksten (canoniek
en apocrief) en de ervaringen van mystici die met Sophia contact hebben gehad, laat zij zien
dat het oudste godsbeeld van de joden manvrouwelijk is. Dit inclusieve monotheïsme is bij
Jezus en de eerste joodse christenen bekend, maar zal later uit de traditie verdwijnen. Het
onderwerp loopt vooruit op het thema van wereldvrouwendag op 8 maart 2013:
Levenskracht en het Vrouwelijke.
Dr.Annine van der Meer is godsdiensthistoricus en theoloog en promoveerde in 1989 bij
professor Gilles Quispel. Ook schreef zij enkele boeken en richtte zij in 2008 de Academie
PanSophia op.
De toegang is vrij, een bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.
Datum: 13 januari 2013, aanvang 10.30 uur (einde 12.15 uur)
U bent van harte welkom!
Geertje van der Burg-Berendsen

Vluchtelingen krijgen een gezicht in de Walburgisbasiliek
Viering met het OLVé koor
Iedere 2e zondag van de maand wordt er door het OLVé-koor een dienst
verzorgd met een maatschappelijk thema, gecombineerd met liederen (in het
bijzonder van Huub Oosterhuis) en teksten die bij het thema passen. Er
wordt een gast uitgenodigd die het thema toelicht.
De zorg voor de vreemdeling is een van de meest belangrijke taken van de
kerk, maar het is misschien ook wel een van de moeilijkste. Daarom is het
niet vreemd dat op zondag 13 januari “de vluchteling” als thema is gekozen.
Sinds kort bestaat er een speciale werkgroep van de Raad van Kerken die zich inzet voor
vluchtelingen, zowel voor hen die “legaal” als voor hen die “illegaal” in Arnhem e.o.
verblijven. Zij zijn de “gast” van deze zondag. Het hoofddoel van deze werkgroep is om,
samen met vluchtelingen, aandacht te vragen voor hun verhaal en duidelijk te maken dat het
gaat om mensen met een naam, een gezicht en een eigen geschiedenis. Over het algemeen
wordt er in de media, de politiek en in de huiskamers over hen gesproken, zonder dat zij zelf
aan het woord en in beeld komen. Vandaar ook de naam van deze werkgroep: Uit-Zicht,
omdat vluchtelingen enerzijds nog te veel uit ons zicht zijn en anderzijds bovenal omdat zij
hen uitzicht willen bieden.
Tijd om ons te bezinnen op de positie van vluchtelingen, die er zelf niet voor hebben
gekozen “illegaal” te zijn. Het kan in de Walburgisbasiliek op zondag 13 januari om 10.00
uur. Na afloop is er koffie, waar er ook gelegenheid is om met één of meerdere vluchtelingen
in gesprek te gaan. U bent van harte uitgenodigd.
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‘OP HET LEVEN’
Een muzikale voorstelling
Joodse, christelijke en islamitische verhalen,
broederlijk bijeen in een muzikale voorstelling. Zo
omschrijven Kees Posthumus e Juul Beerda hun
bijzondere optreden op zondag 10 februari in de
Waalse Kerk in Arnhem. Hun motto is: verhalen
verbinden, waar dogma’s verdelen. ‘Op het leven’
snijdt universele thema’s aan en volgt in verhalen, liedjes en muziek de loop van het
leven. Alle godsdiensten zoeken naar antwoorden op grote vragen over het leven.
Rondom deze vragen cirkelen in elke traditie tal van verhalen, die zijn bijeengebracht
in deze theatervoorstelling. Aanvang 15 uur.
De voorstelling begint bij de geboorte van Mozes, Jezus en Mohammed. Daarna
volgen verhalen en liedjes over kinderen, vaders en moeders, spelen en school,
verliefdheid, trouwen, armoede en rijkdom, ouder worden en sterven. Dit alles bezien
vanuit de joodse, christelijke en islamitische traditie. De teksten zijn nieuw of vrij
bewerkte versies van bestaande verhalen, waarbij muziek een belangrijke rol speelt.
‘Op het leven’ wordt gespeeld door Kees
Posthumus (tekst, zang en spel) en Juul Beerda
(techniek, muziek en spel. Heleen Hennink tekent
voor de regie.
Kees Posthumus is verhalenverteller en
kerkjournalist. Hij is opgeleid tot onderwijzer en
studeerde theologie.
Foto: Christiaan Krouwels
Juul Beerda is accordeonist en studeerde aan het
conservatorium Hilversum, hoofdvak piano en accordeon. Hij werkte o.a. mee aan de
musicals Piaf en Ciske de Rat.
Heleen Hennink voert zij de regie over verschillende voorstellingen van professionals
en amateurgezelschappen. Zij studeerde aan de Theaterschool Maastricht.
zondag 10 februari 2013, aanvang 15.00 uur
Waalse Kerk, St. Catharinaplaats in Arnhem (achter de schouwburg)
Entree € 8, kinderen € 3

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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Welkom in de Tweedehandskledingwinkel van het Leger des Heils
Vorig jaar april opende het Leger des Heils de deuren van de tweedehands
kledingwinkel aan de Hoefbladlaan 38 in Arnhem. Inmiddels hebben honderden
mensen een bezoek gebracht aan deze winkel met kwalitatief goede
tweedehands kleding.
De mensen die de winkel inmiddels bezocht hebben zien we geregeld terug komen. De lage
prijzen, de kwalitatief goede kleding en de prettige sfeer in de winkel maken dat we een
aantal van hen inmiddels tot onze vaste klanten kunnen rekenen. Het Leger des Heils heeft
er toen bewust voor gekozen om in de wijk Malburgen-West een winkel te openen. We
weten dat daar, relatief gezien, een grote groep mensen woont die rond moeten komen van
een sociale bijstandsuitkering.
Voor weinig geld kun je bij de kledingwinkel van het Leger
des Heils een complete garderobe kopen. Toch is de
kledingwinkel niet alleen bedoeld voor deze groep
mensen. We hebben gemerkt dat ook studenten, jonge
gezinnen hun weg naar ons vinden en mensen die het
gewoon leuk vinden om kleding te kopen in een
tweedehands kledingwinkel. Er is keuze in zowel heren,
dames-alsook kinderkleding en schoenen.
Ook u bent van harte welkom om onze winkel te bezoeken. We zijn geopend op
dinsdagmiddag , woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Tijdens de openingstijden van de winkel kunt u ook goed gedragen kleding inleveren.
Voor meer info kunt u bellen naar 026 200001451 winkel of 026 327 08 22 of 06 516 86 360

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:
Stilte in het Stadspastoraat
Van 12 t/m 26 januari is ‘De Maand van de Spiritualiteit’, een initiatief van Trouw, KRO en
Happinez.
Het thema van deze maand is ‘stilte’.
Bij het Stadspastoraat Arnhem (SpA) staat het hele jaar in het teken van de spiritualiteit. En
van de stilte.
Bijvoorbeeld tijdens de meditaties, op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen.
Vanaf maandag 7 januari gaat ‘De week starten in stilte’ weer van start, wekelijks van 7:00
tot 8:00 uur.
En vanaf woensdag 9 en vrijdag 11 januari is er weer wekelijks een uur zen-meditatie, van
8:00 tot 9:00 uur.
Deze meditaties bestaan uit twee blokken zitmeditatie en daartussen is er een loopmeditatie.
Instromen of weggaan tijdens de loopmeditatie is mogelijk, voor wie maar een half uur wil of
kan.

6
Kom en ervaar de stilte in het SpA. En in jezelf.
NB: op vrijdagmiddag is er een zgn. ‘actieve meditatie’ (met muziek, dus minder stil), van
17:30 tot 18:30 uur!
De goede repetitie
Serie speciale pianoconcerten door Anamaria Stamp
Dag: 3e zondag van de maand
Tijd: 16:00-17:00 uur
Kosten: € 12 (€ 8 met GelrePas, studenten: € 5)
Voor de hele serie van 5 concerten betaalt u € 48 (€ 36)
Graag vooraf reserveren!
“Nu ik mijn reis als pianiste begin en alles nog nieuw en fris is en de
mogelijkheden eindeloos lijken, zal ik moedig zijn en met het publiek
delen wat voor mij een goede repetitie is.”
De goede repetitie is een serie bijzondere pianoconcerten mét toelichting
door Anamaria Stamp. De jonge, virtuoze Roemeense pianiste
Anamaria Stamp neemt je mee in haar fascinatie voor muziek. Nadat ze in Roemenië haar
studie aan de muziekacademie had afgerond, besloot zij om in het buitenland verder te
studeren. En zo kwam zij aan het ArTEZ-conservatorium in Arnhem bij Frank van der Laan,
die ze eerder had ontmoet bij een Masterclass in Roemenië. ‘De goede repetitie’ wordt geen
typische pianorecital. Het is meer een openbare repetitie. Maar dan mét toelichting. Een
experiment. Anamaria vertelt iets over het stuk en/of de
componist, waardoor je beter verstaat wat je hoort. Zij
houdt van hedendaagse muziek en dan is enige uitleg
bij wat je hoort best handig. Ook zal ze laten zien/horen
wat de vragen en keuzes zijn als het gaat om de
interpretatie van een partituur.
Programma (onder enig voorbehoud):
20 januari: Een moderne muzikale monoloog
Frederico Mompou, Cants magics (1919)
George Enescu, Suita nr 3 (1917)
Errki Sven Tuur, Sonata (1985)
17 februari: Klank en kleur, eenvoud en diepte
Leos Janacek, Sonata 1905, The presentiment
Béla Bartok
Sigismund Toduta, Three sketches for piano
17 maart: Frans impressionisme
Eric Satie
Maurice Ravel, Mirroir (1904-1905)
21 april: Al het oude wordt weer nieuw!
Ludwig von Beethoven
Robert Schumann, Davids-Bundlertanze, op.6
Richard Wagner

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

7

Overzicht sluitings- en verschijningsdata Bulletin in 2013
Tegelijk met dit Bulletin ontvangt u in een tweede bijlage een overzicht waarop u kunt zien op
welke data u in 2013 Bulletin gaat ontvangen. Ook de uiterste inleverdata voor kopij staan
vermeld.
Wanneer u regelmatig kopij inzendt, is het handig dit overzicht te bewaren.
Het is voor mij het makkelijkste wanneer u de kopij als Word document in een bijlage naar
het bekende mailadres zendt. Het liefste als Word 97-2003 document.
Eventuele foto’s kunt u in een aparte bijlage meezenden.
Ook dit jaar hopen we u van dienst te zijn door het plaatsen van uw berichten.
Gerrit Koning, administrator

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 februarinummer inzenden vóór 7 februari 2013 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 13 februari 2013.
U ontvangt Bulletin in pdf.
Wanneer u Bulletin liever in Word wilt ontvangen, kunt u dit aangeven op ons emailadres.
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

