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Doodstraf nee! 
Manifestatie Cities for Life op 29 november 

 
Eind november worden in ruim 1650 steden verspreid over 89 landen 
manifestaties tegen de doodstraf gehouden. Ook de stad Arnhem is 
zes jaar geleden toegetreden tot deze Cities for Life. 
Op vrijdag 29 november vindt de Arnhemse manifestatie plaats 
bovenin het Rozet, Kortestraat 16. Het programma van dit jaar brengt 
het thema van de doodstraf heel dichtbij: niet alleen als een politieke 

kwestie op andere continenten maar als een familiaire werkelijkheid: eerwraak is een 
verschrikking die in verschillende culturen vooral vrouwen wordt aangedaan. 
 
18.30 uur Ontvangst in de koffieruimte op de derde verdieping 
19.00 uur Welkom door Klaas Touwen, luthers predikant, initiatiefnemer 
Statement door Luuk van Geffen, wethouder integratie en diversiteit.  
Statement door Sanne Zwaga, Humanistisch Verbond Arnhem 
Statement door vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties 
De compassievlag wordt gehesen  
19.30 uur In het auditorium: Stichting Ooit speelt Misverstand, een docu-theater-
discussievoorstelling over eerwraak  
21.30 uur Afsluiting 
  
Nazit in Dudok 
 
Waarom eind november? Omdat op de laatste dag van november in 1786 voor het eerst in 
de wereldgeschiedenis een staat de doodstraf afschafte, namelijk het groothertogdom 
Toscane. In Nederland daarentegen vonden zestig jaar geleden nog (1952) de laatste 
executies plaats. 
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Waarom deze manifestatie tegen de doodstraf? Omdat in deze eeuw de doodstraf 
uitgebannen kan worden. Geen enkel Europees land legt de doodstraf nog op. Afschaffing 
van de doodstraf is een voorwaarde voor toetreding tot de Europese Unie. Afrika is goed op 
weg om het tweede continent te worden dat de doodstraf uitbant.  
Maar er is nog een lange weg te gaan. Vooral met het oog op vier landen: China, Iran, 
Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Meer dan 90 % van alle executies wereldwijd vinden 
daar plaats. In 2012 zijn India, Japan, Pakistan en Gambia weer begonnen met executeren. 
Er vond een alarmerende toename van het aantal executies plaats in Irak. Toch blijft het 
uitvoeren van de doodstraf beperkt tot een geïsoleerde groep van 21 landen.  
 
Zie ook www.facebook.com/#!/CitiesForLifeArnhem 
 
 

Burgemeester Herman Kaiser op bezoek bij RvK Arnhem 
 

Op dinsdag 22 oktober was Herman Kaiser op bezoek bij de Raad 
van Kerken Arnhem. Voorzitter Elfriede ter Schegget verwelkomde 
hem en maakte gewag van de reden van zijn komst: hij wilde graag 
met ons gezelschap kennis maken en hij bracht een bijzondere vraag 
mee. Vervolgens vertelden de aanwezige vertegenwoordigers van de 

bij de Raad aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen in een paar zinnen wie ze zijn 
en waarvoor ze staan. 
 
Daarna vertelde Herman Kaiser uitgebreid over zijn motivatie om dingen te doen op het 
sociale vlak. Hij was o.a. 10 jaar voorzitter van het landelijke Christelijk Sociaal Congres en 
hij kreeg bij zijn afscheid dit voorjaar tot zijn niet geringe verrassing de Adriaan Borstprijs 
voor zijn verdiensten voor deze organisatie, een fors bedrag, dat hij voor de helft inzette voor 
een project in Nicaragua dat door en vanuit zijn vorige standplaats Doetinchem met veel 
enthousiasme door de bevolking wordt gedragen. 
 
Aan onze Raad legde hij de vraag voor iets van dien aard te (be-)noemen, dat op zijn 
instemming kan rekenen - bij voorkeur innovatief maar in ieder geval diaconaal. Het gaat om 
maar liefst € 5.000,-- De Raad denkt intensief na over een adequate invulling en bestemming. 
Allerlei zaken die in Arnhem op kerkelijke en aanverwante terreinen spelen, passeerden 
vervolgens de revue. Herman Kaiser was in zijn betoog erg open over hoe hij als mens in het 
leven staat. We hebben hem met heel veel plezier aangehoord.  
 
Johannes Kon 
 
 

Burgemeester Kaiser in gesprek met kerken 
Uit de nieuwsbrief van de Bethlehemkerk 
 
Soms lijkt het alsof de kerk langzaam verdwijnt uit Arnhem. Kerken sluiten of fuseren, maar 
aan de andere kant zijn in iedere wijk van Arnhem nog steeds verschillende kerken te 
vinden. De rol van de kerk is totaal anders geworden dan 50 jaar geleden.  
Hoe die rol er uit kan zien hopen we met elkaar te ontdekken op dinsdag 3 december. Dan 
organiseren de kerken van Elderveld in samenwerking met ‘Hart voor Arnhem’ een 
ontmoetingsavond tussen kerken en de nieuwe burgemeester van Arnhem Herman Kaiser. 
Tijdens deze avond krijgen de kerken de gelegenheid om zichzelf te presenteren en zal de 
burgemeester ook zijn visie geven op de plek van kerken in de Arnhemse samenleving. 
Kortom, een boeiende avond waarin vooral ‘ontmoeting en gesprek ’plaats zal vinden.  
 

http://www.facebook.com/#!/CitiesForLifeArnhem
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Iedereen is dus van harte welkom op dinsdag 3 december om 20.00 uur in kerkgebouw 
‘Ontmoeting’ aan de Wassenaarweg 5 te Arnhem. 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen via: voorganger@baptistenarnhemzuid.nl 
 
 

Meer geluk dan grijsheid 
“Ouder worden als een spirituele kans” – Korenbeurslezing 

 
Op zondag 8 december 2013 zal Dr. Jean-Jacques Suurmond, 
predikant-geestelijk verzorger en publicist o.m. van het dagblad Trouw, 
spreken in een Korenbeursbijeenkomst. 
Tijd: 10.30-12.15 uur 
Locatie: Hotel Haarhuis tegenover NS Centraal Station 
Toegang: vrij, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs 
gesteld. 
De heersende kijk op de mens legt de nadruk op autonomie, expansie en 

groei. 
Deze visie laat het toenemende aantal oudere mensen in ons land in de steek. Immers, zij 
zijn vaak afhankelijk van hulp en moeten steeds weer in allerlei opzichten een stapje terug 
doen. 
De traditie van spiritualiteit wijst een radicaal andere weg van ontwikkeling en groei. Niet 
ondanks, maar juist dankzij de toenemende beperkingen, kan de oudere mens een weg 
gaan van verdieping en innerlijke groei, waarin zin en betekenis rijpen. Na de pauze is er 
gelegenheid voor discussie. U bent van harte welkom!! 
 
 

Terug uit Korea 
Terugblik op tiende Assemblee in Busan 

 
De Provinciale Raad van Kerken van Utrecht heeft er wat je noemt werk van 
gemaakt, van de tiende Assemblee van de Wereldraad van kerken (begin 
november in Busan, Zuid Korea gehouden). Op drie bijeenkomsten vooraf 
konden geïnteresseerde kerkleden al horen wat er op het programma stond. 
En op 13 november was er een ‘rapportage’, ooggetuigenverslagen, heet van 

de naald, door twee leden van de Nederlandse afvaardiging. 
PKN Synodepreses Karin van den Broeke vertelde dat zij als nieuwelinge in het 
oecumenische circuit overweldigd was geraakt door de massale aanwezigheid van mensen 
van allerlei slag die met al hun verschillen toch lieten zien eenheid in geloof te willen delen. 
Zij sprak van de Assemblee als een ‘weldadig bad’ en had genoten van de vieringen, het 
uitwisselen van geloofsverdieping in plenaire bijeenkomsten en de discussies tijdens kleinere 
workshops waarvan ze er ook zelf eentje (over interreligieuze dialoog) had geleid. De 
behandeling van een belangrijk document over zending en missionair werk had haar flink 
aan het denken gezet; was ze thuis nog wat sceptisch over de daarin gevatte denkbeelden 
over missie uit de marges, de voorbeelden en presentaties die in Busan werden gegeven, 
hadden haar een stuk over de streep getrokken. 
Aartsbisschop (Oudkatholieke Kerk) Joris Vercammen loopt al langer mee, was ook al op de 
vorige Assemblee (zeven jaar geleden in Brazilië) geweest, en is lid van het Centraal Comité 
van de Wereldraad. Hij gaf een overzicht van het enorme programma en de daaraan 
verbonden hoeveelheid aan informatiemateriaal door het in zes onderdelen samen te vatten. 
Het was in Busan gegaan over de visie op kerk zijn, over oecumene en oecumenische 
vorming, over omgaan met veranderingen vanuit verschillende contexten, over missie, over 
de kerk zelf als plaats van gerechtigheid en vrede en over het ‘politieke’ programma van de 
Wereldraad dat wordt aangeduid met de woorden Just Peace (rechtvaardige vrede). Ook hij 

mailto:voorganger@baptistenarnhemzuid.nl
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was opnieuw onder de indruk gekomen van de veelkleurigheid van de wereldoecumene en 
de vaak ontroerende manier waarop mensen uit allerlei landen en situaties konden getuigen 
van hun zorgen, hoop en geloof.  
Als ‘huiswerk’ uit de Assemblee hebben de delegatieleden van alles meegekregen. De 
verklaring over zending en missionair werk, het programma voor rechtvaardige vrede en de 
slotverklaring zijn met name de moeite waard om ook in ons eigen land aandacht aan te 
blijven besteden. Onze eigen Nederlandse Raad van kerken zal de komende tijd via 
vertalingen en een aantal speciale bijeenkomsten proberen om de in Korea begonnen 
‘pelgrimage’ hier voort te zetten. 
Meer informatie is te vinden op de websites van de Wereldraad (www.oikoumene.org) en 
van de Raad van kerken in Nederland (www.raadvankerken.nl)  
 
 

Oecumenisch Leesrooster 2013-2022 
 
In september verscheen bij de Raad van Kerken een nieuwe editie van het Oecumenisch 
Leesrooster ditmaal negen jaar beslaat en ingaat met Advent 2013. De Werkgroep 
Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken heeft er twee jaar aan gewerkt met ds. 
Klaas Touwen als voorzitter en ds. Pieter Endedijk als secretaris. Kortom een lijvig werk 
waaraan, evenals aan het nieuwe Liedboek, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem in 
hoge mate heeft bijgedragen. Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Boekencentrum een tweede 
druk. Op de achterzijde van het boek staat de volgende kenschets: 
 
‘Iedere kerkelijke traditie kenmerkt zich door haar eigen omgang met de Bijbel, dikwijls 
vastgelegd en uitgewerkt in leesroosters en agenda’s, dienstboeken, Bijbeluitgaven en 
dagteksten, motto’s en thema’s, een psalm van de zondag en het lied van de week. De Raad 
van Kerken dient de brede oecumene door in aanvulling op deze 
afzonderlijke leeswijzen de kerken een gezamenlijke leesorde aan te 
bieden: het Oecumenisch Leesrooster. Daarin zijn de verschillende 
kerkelijke tradities samengebracht, eenzijdigheden gecorrigeerd, leemtes 
onderkend en opnieuw ingevuld. Het Oecumenisch Leesrooster levert sinds 
1977 een belangrijke bijdrage aan een veelzijdige omgang met de Bijbel in 
kerk en eredienst. Werd het Oecumenisch Leesrooster tot nog toe telkens 
aangeboden in cycli van drie jaar, ditmaal overziet het Oecumenisch 
Leesrooster 2013-2022 een periode van negen jaar Die lange adem is niet 
alleen behulpzaam bij planning en overleg, maar staat ook garant voor uitgewogen 
beslissingen en evenwichtige keuzes.’ 
 
 

Het volgende reguliere Bulletin verschijnt op 11 december. U kunt tot 5 december 
nog kopij inzenden voor dit nummer. 
Kopij graag in een Word bijlage sturen naar bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
Foto’s graag in een aparte bijlage. 
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