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De zeven werken van barmhartigheid
2. Het laven van de dorstigen.
Dit was het thema voor de opening van de vergadering van de
Raad van Kerken op 26 maart 2013.
Voor de lezer is het belangrijk om te weten, dat dit thema
gekozen is uit Mattheüs 25 vanaf vers 35. Ik adviseer dit te
lezen.
Er is mij gevraagd om een korte weergave te maken van mijn
opening. Maar dat is niet zo eenvoudig, omdat ik mij vooral heb
laten inspireren door de aanwezige leden van de Raad van
Kerken. Ik vroeg aan één van de aanwezigen of hij mij kon
vertellen of hij wel eens dorst had. En dat had hij inderdaad.
Maar dan vooral dorst naar geestelijke ervaringen.
Daar kon ik mij alles bij voorstellen. Bij binnenkomst had ik hem
geobserveerd. Hij zag er goed verzorgd en goed gekleed uit. Ik
vroeg hem of hij geestelijk wel zijn dorst kon lessen en dat kon
hij.
Daarna reageerden de andere leden en er ontspon zich een
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gesprek over dorst hebben.
Dorst naar drinken. Ook dorst naar alcohol. Ik vertelde daarbij een voorbeeld uit mijn eigen
praktijk als directeur van een welzijnsafdeling van het Leger des Heils. Daarbij moet worden
opgemerkt dat ik een grote afkeer heb van alcohol. Heel gevaarlijk spul in mijn ogen.
Een van de oudere bewoners was alcoholist en dronk dagelijks zijn jenever en verborg die
langs de spoorlijn.
Hendrik werd steeds ouder en raakte terminaal en kon dus niet meer zijn dagelijkse
hoeveelheid jenever nuttigen. Hij had ontwenningsverschijnselen. De ziekenverzorgster
kwam op mijn kantoor en wist welke moeite ik had met alcohol. Ze vroeg: Arend mag ik voor
Hendrik alcohol kopen, want hij heeft ernstige ontwenningsverschijnselen. Ik moest even
nadenken en zei toen tegen haar: “Volgens mij heb je al jenever gekocht en geef je het hem
allang”. Ze beaamde dit en ik moest mijn normen en waarden opzij zetten en toestemmen in
het geven van jenever.
In het gedeelte uit Mattheüs spreekt Jezus over de schapen en de bokken.
Met de schapen bedoelt hij diegene die leven zoals hij heeft bedoeld en met de bokken
diegene die niet goed hebben gehandeld.
Mijn wens is om goed na te denken over hoe wij in staat zullen zijn de dorst te lessen van de
dorstige zoals Jezus het heeft bedoeld. Dat we oplettend zullen zijn op diegene die dorst
heeft. Dat kan beginnen met gewoon dorst naar water, een van de basisbehoeften.
William Booth de stichter van het Leger des Heils zei: Een hongerige maag verstaat het
evangelie niet.
Maar weten wij als kerken ook waar de dorstigen zijn en geven we hen dan te drinken?
Weet dan dat je dit voor Jezus hebt gedaan.
Arend van de Venis

Joodse meditatieve zang
Ouderen & zingeving
Woensdag 10 april a.s. organiseert de werkgroep Ouderen & Zingeving van de
Eusebiusparochie een bijeenkomst in Arnhem-Zuid. Deze wordt gehouden in de
Emmauskapel (Gangulphusplein 5) van 13.30 tot 15.30 uur.
Het thema is “Joodse meditatieve zang”
Piet van der Heide, medewerker van het Stadspastoraat Arnhem, leidt de
zang. Hij geeft een workshop meditatieve zang. Op het programma staan
eenvoudige liederen van rabbi Shefa Gold en pater Ernst Thuring. De
Hebreeuwse teksten zijn ontleend aan het Hooglied en de Psalmen. Je
hoeft geen zanger of zangeres te zijn om deze bijeenkomst te kunnen
beleven.
De werkgroep Ouderen en Zingeving van de Eusebiusparochie zoekt
aansluiting bij de leefwereld van zestigplussers. Maar iedereen die de
bijeenkomsten wil meemaken, is van harte welkom. Het is niet van belang of iemand
praktiserend gelovig is of niet. Deelname is gratis; een kleine bijdrage voor koffie/thee wordt
op prijs gesteld.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij W. Palstra, tel. 3231719, via w.palstra@chello.nl en via
www.eusebiusparochie.nl/actueel of /ouderenpastoraat

3

De vis en de hengel
Microkrediet als oplossing voor armoede
Op zondag 14 april 2013 spreekt drs Guus Rood in hotel Haarhuis, Stationsplein te Arnhem
de Korenbeurslezingen.
Tijd: 10.30-12.15 uur
Toegang: vrij, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld!
De wereld is verdeeld in rijk en arm, dat is bekend. Zowel regeringen,
particuliere organisaties en talloze privé personen schenken geld voor hulp
aan de “Derde Wereld”.
Dat heeft niet altijd het gewenste effect. Veel hulp komt niet op de juiste plaats
of wordt verkeerd besteed. Er klinken zelf pleidooien om ontwikkelingshulp maar helemaal af
te schaffen.
Er zijn ook positieve resultaten geboekt. Prof.Ynus in Bangladesh nam in 1974 het initiatief
om kleine bedragen als krediet te verstrekken aan mensen, die niet bij een bank terecht
konden. Het werd een doorslaand succes.
Hoe een en ander in zijn werk gaat is het onderwerp van deze Korenbeursbijeenkomst.
Guus Rood is socioloog en werkte tot zijn pensionering in 2005 als Hoofd Voorlichting van
een groot bedrijf. Hij is contactpersoon van de werkgroep Oikocredit van de Raad van
Kerken Arnhem. Mede op zijn initiatief werd een ziekenhuis in Kenya gebouwd. Ook schreef
hij een aantal boeken over “Communicatie”.
U bent van harte welkom!

Sara Toestra – een cantate
De Muzenval o.l.v. Arno Vree
“Waarheid en leugen, geven en nemen, hebben en zijn krijgen een
gezicht in het tweeluik Sara Toestra". Zo introduceert Arno Vree zijn
nieuwe productie Sara Toestra – een cantate. Hoe kun je rijkdom,
voorspoed en geluk delen met anderen? Deze unieke cantate wordt op
14 april uitgevoerd in de Waalse Kerk in Arnhem door vier vocalisten en
een klein ensemble. Samen vormen zij De Muzenval, waarvan
componist Arno Vree de artistiek leider is.
De Muzenval, gevestigd in Arnhem, houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van
kunstzinnige en culturele projecten. De Muzenval staat voor vernieuwend, verbeeldend en
verrassend theater. Eerder produceerde het gezelschap o.a. Le Roi David (i.s. m.
Museumpark Orientalis), Crucifixus, Morgenster, Via Crucis, Siddharta en Covers.
Initiatiefnemer en artistiek leider Arno Vree studeerde schoolmuziek en koordirectie aan het
Utrechts Conservatorium en Performing Arts aan de University of Reading (GB).
De vocalisten in deze cantate zijn: Claudia Wijers (sopraan), Hans Scholing (bariton), Ida
Gorissen (sopraan) en Anne van Tilburg (alt).
zondag 14 april 2013, aanvang 15.00 uur
Waalse Kerk, St. Catharinaplaats / Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem (achter de
schouwburg)
www.4kwartarnhem.nl
Entree € 8 incl. consumptie
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Wethouder Schols van duiven spreekt over de betekenis van
solidariteit in de crisis.
OLVéviering in de Walburgisbasiliek Arnhem
“Solidariteit” is het onderwerp van de themaviering die het OLVékoor houdt op zondag 14
april aanstaande in de Walburgisbasiliek in Arnhem.
In een tijd van economische crisis hebben mensen sneller de behoefte om eerst voor zichzelf
te zorgen en is “solidariteit” geen populair begrip. Zo staan o.a. zorgpremies en
ontwikkelingshulp onder druk omdat minder mensen er voor voelen voor een ander mee te
betalen.
Maar is het wel mogelijk een samenleving zonder solidariteit goed in stand houden?
En wat zijn de gevolgen als je in het Westen de derde wereld “vergeet”?
Een van de sprekers in de viering is Karel Schols uit Duiven, die
zich in de gemeente Duiven als wethouder bezighoudt met
cultuur en sociale zaken.
Privé is hij met zijn gezin via de Willy Scholsfoundation al jaren
nauw betrokken bij ontwikkelingsprojecten in onder meer Malawi,
Indonesië en de Filipijnen. Op die manier is hij in werk en vrije tijd
concreet bezig met de betekenis van solidariteit in een periode
van crisis en bezuinigingen.
De viering in de Walburgisbasiliek begint om 10.00 uur.
Teksten worden afgewisseld met liederen van Huub Oosterhuis.
Vooraf is er een korte gezamenlijke repetitie.
Meer informatie: Marie-José Hutjes via 06 17652289

Diaconale Impulsdag
Op zaterdag 20 april a.s. organiseert de R.K. Eusebiusparochie een Diaconale Impulsdag in
de St. Walburgis.
Doel: diaconale groepen te inspireren en te bemoedigen.
Programma:
11.00 uur: Aankomst
11.30 uur: Opening gevolgd door drie korte stellingnames door Marita Donders, Geert
Rozema en Margriet Kok m.b.t. de Zaligsprekingen
Lunch, waarna Diaconale Carrousel: korte ontmoetingen om het diaconale veld te leren
kennen.
14.30 uur: Korte viering, waarna afscheid wordt genomen van Aloys Wijngaards als diaken
van onze parochie.
Ook daarvoor wordt u van harte uitgenodigd.
Tijdens een informeel samenzijn bent u dan in de gelegenheid Aloys de hand te schudden.
Wilt u vóór 12 april doorgeven aan het secretariaat (secretariaat@eusebiusparochie.nl) met
hoeveel mensen u bij de lunch aanwezig zult zijn. Dit in verband met de catering.
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Omgaan met God als gelovige
Walburgislezing 24 april 2013.
Het seizoen 2012-2013 met een serie van vier
Walburgislezingen zit er bijna op.
Op woensdagavond 24 april 2013 houdt prof. dr. Antoine Bodar zijn Walburgislezing.
Ook hij gaat ons deelgenoot maken van zijn godsbeeld en hoe dit in de loop van zijn
leven tot ontwikkeling kwam. Net als Jacobine Geel, Eugène Sutorius en Geert
Rozema, zijn voorgangers dit seizoen.
Antoine Bodar, theoloog en publicist, geboren op 24 december
1944, werd in 1992 in de Sint Bavo te Haarlem tot priester
gewijd. In die hoedanigheid was hij tot 1998 werkzaam in de
parochies De Krijtberg en Christus Geboorte te Amsterdam. Met
toestemming van het bisdom Haarlem vertrekt hij naar Rome en
neemt aldaar zijn intrek in het pauselijke priestercollege Santa
Maria dell’Anima’.
Antoine Bodar heeft aangegeven op 24 april a.s. vooral te zullen spreken over zijn
omgaan met God als gelovige. De God die hij belijdt als Vader, Zoon en Heilige
Geest. De Vader die Zijn Zoon heeft gezonden en daardoor zichtbaar is geworden,
teruggekeerd is naar de hemel, terwijl de Geest onder ons blijft.
Kortom, hij geeft ons een uitgebreid inzicht in zijn eigen geloofsleven.
Het belooft dus weer een bijzonder boeiende avond te worden.
Wilt u meer weten over Antoine Bodar?
Hij heeft een eigen website: www.antoinebodar.nl
Locatie: Walburgisbasiliek.
Aanvang: 20:00 uur.
Kerk open: 19:30 uur.
Entree: € 6,00 p.p.

Dienst in de Waalse kerk
28 april
Op 28 april, zondag Cantate, is in de Waalse kerk in
Arnhem de maandelijkse Franstalige dienst.
Deze keer zijn de medewerkenden twee in Frankrijk
wonende Nederlanders.
Ds. Ruth van der Waall is predikante in Hérault (Frankrijk)
en Emile ter Schegget is student blokfluit aan het
conservatorium in Bordeaux. Hij zal enkele stukken voor
altblokfluit spelen, waaronder een sonate van Händel;
Susanne Paulsen begeleidt hem op kistorgel. Er is een
liturgieboekje waarmee ook bezoekers met beperkte kennis van het Frans de dienst kunnen
volgen.
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Waarom lijn 8 niet meer rijdt
“Thee met thema” in de Vredebergkerk in Oosterbeek
Karel Baracs vertelt een waargebeurd en aangrijpend verhaal, dat zich
tijdens de bezettingstijd in Amsterdam afspeelde. In dit verhaal staan
twee Amsterdamse vrouwen, Hester en Pauline, centraal. Zij trekken
zich het lot aan van vervolgde joodse kinderen. Samen weten zij
tachtig kinderen via hun eigen woonadres in veiligheid te brengen.
Deze vertelvoorstelling gaat over hun ervaringen, moed en keuzes en
is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Verzetsmuseum Amsterdam.
Karel Baracs was eerst leerkracht in het basisonderwijs. Sinds 1990 is hij verhalenverteller.
In 2008 werd hij benoemd als stadsverteller van de gemeente Amsterdam.
‘Waarom lijn 8 niet meer rijdt” is voor jong (vanaf 11 jaar) en oud een prachtige voorstelling.
Locatie: Vredebergkerk, van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek.
Tijd: 28 april: 16.30-18.00 uur. Thee en koffie vanaf 16.00 uur.

Informatie: Arianne Boon, tel. 026 3391943, arianneboon@gmail.com

4 mei 2013
Op 4 mei 2013 wordt voorafgaande aan de Dodenherdenking een
herdenkingsdienst gehouden om 19.00 uur in de Walburgisbasiliek.
Voorgangers zijn Geert Rozema, vanuit het buurtpastoraat St Marten/
Klarendal, Yolanda Voorhaar vanuit de Protestantse Gemeente Arnhem en
vertegenwoordigers vanuit de Turks-Islamitische gemeenschap.
Na deze bijeenkomst sluiten de kerkgangers zich aan bij de mensen die de gang naar het
oorlogsmonument te maken. Een krans wordt gelegd namens Christelijke en TurksIslamitische Gemeenschappen.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Hemelvaartsviering platform migrantenkerken in de Kruiskerk
Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, is er weer de jaarlijkse viering van migrantenkerken
georganiseerd door het Platform Migrantenkerken.
Dit jaar is onze gastvrouw de Indonesische kerk, GKIN.
Plaats van samenkomst is de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, 6832EC Arnem-Zuid.
Om 12.30 uur is de kerk open. Aanvang van de dienst is 13.00 uur.
Thema: Op weg met een belofte
Voorganger: Ds. Adham K. Satria
Organist: Rene van Langeveld
Verschillende migrantenkerken zullen vanuit hun eigen traditie een muzikale bijdrage
verzorgen.
Traditiegetrouw is er na afloop weer gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van
hapjes en een drankje.
Het Platform hoopt als vanouds weer gasten uit alle windrichtingen te mogen verwelkomen.
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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.

In gesprek met Hospice Rozenheuvel
Ouderen & zingeving
Woensdag 15 mei a.s. organiseert de werkgroep Ouderen & Zingeving van de
Eusebiusparochie een bijeenkomst in Arnhem-Zuid. Deze wordt gehouden in de
Emmauskapel (Gangulphusplein 5) van 13.30 tot 15.30 uur. Het onderwerp is: “In gesprek
met Hospice Rozenheuvel”.
Mevr. Arentsen, psychosociaal medewerker bij Hospice
Rozenheuvel in Rozendaal, verzorgt de inleiding over
een zo zinvol als mogelijk leven in die laatste kwetsbare
levensfase, en gaat op onze vragen in.
Zij vertelt o.a. over: Wat is nu precies palliatieve zorg en
pijnbestrijding in de laatste fase van het leven, waar is
het op gericht, wat behelst het allemaal en hoe gaat men te werk?
De werkgroep Ouderen en Zingeving van de Eusebiusparochie zoekt aansluiting bij de leefwereld van
ouderen. Maar iedereen die de bijeenkomsten wil meemaken, is van harte welkom. Het is niet van
belang of iemand praktiserend gelovig is of niet. Deelname is gratis; een kleine bijdrage voor
koffie/thee wordt op prijs gesteld.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij W. Palstra, tel. 3231719, via w.palstra@chello.nl en via
www.eusebiusparochie.nl/actueel of /ouderenpastoraat

Houd management uit de kerk!
lezing op 21 mei 2013, door Kees Boele
Kerken worden steeds meer gezien als een bedrijf, dat met bedrijfsmatige
middelen moet worden gerund. Talloze trainingen, workshops en
congressen worden georganiseerd over ‘christelijk leiderschap’. Kees Boele,
onlangs gepromoveerd op het onderwerp christelijk leiderschap ziet dit als
een onwenselijke ontwikkeling.
Hij zegt hierover:
… De Bijbel kent geen principes van christelijk leiderschap. Daarom moet de
kerk zich verre houden van managementmodellen en –technieken en het
kweken van christelijke leiders.
… De enige vorm van leiding geven binnen de kerk is dienen.
Wat zijn de gevaren van managementprincipes binnen Gods gemeente? Er is
wel degelijk behoefte binnen kerkelijke gemeentes aan leiderschap en een goed
bestuur, hoe geven we daar dan vorm aan?
De Baptistengemeente Arnhem-Centrum nodigt u daarom van harte uit voor
deze lezing door Kees Boele, econoom en filosoof, sinds kort bestuursvoorzitter
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en daarvoor negen jaar aan de
Christelijke Hogeschool Ede
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De lezing is bedoeld voor een ieder die zich voor dit onderwerp interesseert, We hopen kerkelijk
leiders, oudsten, kerkelijke raadsleden, trainers, consultants en docenten die betrokken zijn bij het
ontwikkelen van (christelijk) leiderschap, te ontmoeten.
Aanwezigen worden uitgenodigd om na afloop van de lezing vragen te stellen en deel te nemen aan
debat op basis van enkele stellingen.
Heeft u zelf een prikkelende stelling, aarzel dan niet om deze vooraf in te dienen.

Programma:
19.45 uur Binnenkomst met koffie en thee
20.00 uur Lezing Kees Boele
20.50 uur Pauze
21.00 uur Vragen en debat
21.50 uur Afsluiting
Locatie: Baptistengemeente Arnhem-Centrum, Willem van Kleeflaan 6, 6824 AS Arnhem
Ter indicatie van het aantal deelnemers ontvangen wij graag uw aanmelding vooraf, via onze site
http://www.baptisten-arnhem.nl , of per mail : toerusting@bgac.nl
Voor meer informatie of het aanleveren van een stelling kunt u contact opnemen met de organisatie;
Gisela Houter: toerusting@bgac.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 meinummer inzenden vóór 9 mei 2013 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 15 mei 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 347 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

