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Adventstijd

Wie verre reizen doet… U kent
de woorden die hierna komen.
Inderdaad heb je veel te vertellen
nadat je verre landen hebt
bezocht.
Althans, als je niet alleen op de
stranden hebt gelegen, kom je in
de derde wereld op plekken waar
toeristen nooit komen dan zie je
een andere werkelijkheid.
Gebrek aan elementaire
levensbehoeften, slechte hygiëne
en tekort aan alles.
Vreemd genoeg lachen de
mensen daar ook veel, vooral in
Afrika.
Ze zijn arm, maar begroeten je
vriendelijk, zingen en staan klaar
voor anderen.
Vooral voor hun ouders en
andere familie. In dat opzicht zijn
ze rijk.

In Nederland lijkt anno 2013
steeds minder sprake te zijn van
tevredenheid.
Van zorg voor elkaar, van
hartelijkheid en levensvreugde.
We mopperen wat af, hebben
kritiek op van alles en nog wat.
De eenzaamheid neemt toe,
ondanks of misschien juist
vanwege de digitale media.
Hoe meer contacten, hoe minder
diepgang, lijkt het wel.
We kunnen veel leren van
mensen in ontwikkelingslanden.
Hun strijd om het bestaan en
zorg voor anderen, ouders en
andere familieleden, zouden een
voorbeeld voor ons moeten zijn.
Hun geloof biedt troost en kracht.
Dat maakt hen rijk.
Ook in dat opzicht zijn ze
langzamerhand een voorbeeld
voor ons.
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Liefdewerken bij de Meester van Alkmaar
De Zeven Werken van Barmhartigheid
Van de 12e eeuw tot en met de 16e eeuw zijn de zeven liefdewerken een gewild onderwerp
in de kunst geweest. Beroemd is onder meer het zevenluik van de Meester van Alkmaar,
thans in het Amsterdamse Rijksmuseum te bewonderen. De schilder maakte het in 1504 in
opdracht van de broederschap van de Heilige Geest voor de Laurenskerk te Alkmaar. Een
voor een worden alle zeven werken van barmhartigheid afgebeeld. Op elk paneel is te
midden van de behoeftigen ook Jezus afgebeeld. Hiermee onderstreept de kunstenaar dat
een daad van naastenliefde een directe daad van liefde voor God is.
(Bron: www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie )
Vanaf maart jl. opende elk Bulletin met een overweging n.a.v. één van de Werken van
Barmhartigheid. Op de laatste vergadering van de Raad van Kerken Arnhem presenteerde
Ds. Klaas Eldering zijn prenten van de Werken van Barmhartigheid.
Tot slot van deze serie vindt u in dit Bulletin nog een keer alle afbeeldingen.

Spijzen van hongerigen

Laven van dorstigen

Kleden van naakten

Vreemdelingen herbergen

Zieken bezoeken
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Gevangenen bezoeken

Doden begraven

'Chanoeka & Advent'
Joodse Feesten - scheiding en/of verbinding
Dr. G.H. Cohen Stuart houdt zondag 15 december 2013 in de Synagoge
Apeldoorn een vervolg op de lezing van rabbi Jacobs, in de serie Joodse feesten.
Alle informatie vindt u op www.joodselezingen.nl en via tel. 055 5215737.
We ontmoeten u graag op 15 december 2013 om 15.00 uur
Locatie: Synagoge Apeldoorn, Paslaan 18

Muziek rond Kerst in verschillende tijden en culturen
Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 15 december 2013
In het kader van de ontmoetingen Thee met Thema vindt op zondag 15
december 2013 een bijeenkomst plaats met Aukje de Visser-Blanksma.
Zij neemt ons mee op een verrassende muzikale rondreis, waarbij we
kunnen genieten van minder bekende, maar wel zeer boeiende
kerstmuziek. We gaan op zoek naar de invloed van diverse culturen,
zoals de Franse, Italiaanse en Zuid Amerikaanse, op de verklanking van
het kerstverhaal.
Ook staan er bijzondere kerststallen uit de verschillende landen opgesteld, die het muzikale
verhaal ondersteunen. Deze kerststallen, ter beschikking gesteld door mevr. Henny de
Swart-de Leur, zijn voor aanvang van deze middag en tijdens de pauze te bezichtigen.
Aukje de Visser – Blanksma studeerde aan het Rotterdams conservatorium piano en AMV.
Zij was werkzaam aan de Rotterdamse Muziekschool en aan die van Wageningen/Renkum.
Ook was zij als muziektherapeut verbonden aan het Dr. Leo Kannerhuis te Oosterbeek.
Thans vooral bekend door haar luistercursus Muziek en Meer in het Cultureel Centrum de
Kreek in Oosterbeek.
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Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
Tijd: 16.30-18.00 uur. Inloop met koffie of thee vanaf 16.00 uur
Informatie: Marlies Raaijmakers, tel. 026 3332226

Ga je mee naar Bethlehem?
Het Leger des Heils, Baptistengemeente Ontmoeting, de RK
Eusebius Parochie en Protestantse Wijkgemeente Elden-de
Kandelaar organiseren gezamenlijk een kinderkersttocht.
We gaan bij het licht van lampionnen op zoek naar het kind
Jezus. Onderweg komen we personages uit het kerstverhaal
tegen.
Er zijn lampionnen aanwezig, maar je mag natuurlijk ook je eigen
lampion meenemen!
Voor informatie: 06 20449103
Datum: zondag 15 december 2013
Tijd: 18.00 tot ± 20.00 uur
Startplaats: Leger des Heils, Leidenweg 11-13
Ook dit jaar in de adventstijd vindt u op verschillende plaatsen de bekende kerstpotten van
het Leger des Heils waarin u een financiële bijdrage kunt doneren voor het werk van het
Leger.
Het is ook mogelijk via internet te geven. Dit kan via www.kerstpot.nl/korps-arnhem

Adventsdienst in de Waalse kerk
Tweetalige diensten in Arnhem op de 4e zondag van de maand
We leven inmiddels in de Adventstijd, de tijd van verwachten en
vernieuwing. We willen als Waalse Kerk in onze dienst op de 4e
Adventszondag 22 december uiting geven aan deze verwachting
die uitziet naar het kerstfeest.
De meditatie wordt verzorgd door ds. Liesbeth van HiltenMatthijsen met muzikale medewerking door Lynn Paulsen,
dwarsfluit en Katinka Hoek, zang.
Zoals altijd wordt voor een beter begrip van deze tweetalige dienst een liturgieboekje
gemaakt met daarin de vertalingen van de teksten.
Na de dienst blijven we na voor een gezamenlijk napraten, hernieuwde kennismaking onder
het genot van een hapje en drankje.
Welkom op zondag 22 december 2013, aanvang 17.00 uur in de Agnietenkapel de Waalse
kerkgemeente Arnhem - Nijmegen aan de Gasthuisstraat/Beekstraat, Arnhem.
Contact: Martin Kas, tel. 026 3703302 en Anke de Man, tel. 055 3563169
www.waalsekerkarnhem.nl
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Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Raad van Kerken Arnhem.
Het is inmiddels een goede traditie geworden, om elkaar te ontmoeten op
de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van Kerken Arnhem.
Dit maal zullen enkele werkgroepen van de Raad van Kerken zich kort
presenteren.
Verder is er ruim tijd voor kennismaking en ontmoeting.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 januari a.s. van 16.00 - 18.00
uur in de benedenzaal van de Diaconessenkerk, ingang G.A.van
Nispenstraat.
Een ieder, die zich, op welke wijze ook, betrokken voelt bij de kerken van Arnhem is van
harte uitgenodigd!

Thema voor de Week van Gebed
19-26 januari 2014
De Raad van Kerken Nederland en de Evangelische Alliantie (EA) hebben
voor de Week van Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het
thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1
Corinthiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te
zijn.
De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari.
De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte
kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. De ene
mens is niet meer dan de andere; maar ieder staat in een zelfde relatie tot
Christus. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is dan ook een retorische vraag, waarop
mensen ontkennend zullen reageren. In Christus blijkt de liefde van God voor de hele
wereld. Tijdens de gebedsweek in 2014 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij dit thema.
Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. Het land heeft een bevolking van
32 miljoen, van wie 90 procent migrant is of nakomeling daarvan. Er zijn in de loop der jaren
ook veel Nederlanders naar Canada verhuisd. Ongeveer 47 procent van de bevolking is
rooms-katholiek en ongeveer 37 procent is protestant. In Canada staat eenheid vaak ter
discussie.
Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie over de rechten van de
inheemse bevolking. De kerken werken nauw samen met deze oorspronkelijke, indiaanse
bevolking om te proberen hen recht te doen. Heel recent is er een nationale commissie van
waarheid en verzoening ingesteld, die moet toezien op het bijleggen van geschillen.
Dit jaar is door de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken in gezamenlijkheid een
tekst vastgesteld voor de liturgie en de acht dagen. Het boekje is verschenen en kan worden
besteld via rvk@raadvankerken.nl of via de website van de Raad
(http://www.raadvankerken.nl/?b=2523).
Daar is ook het bestelformulier te vinden. Het gemeenschappelijke thema en de
gezamenlijke uitwerking maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op
lokaalniveau makkelijker om de gebedsactiviteiten in januari een gezamenlijke invulling te
geven. De poster kost €1,- Een boekje met liturgie en acht dagen €0,80.
Bidprentjes met gebed op de achterzijde €5,- per 100 stuks.
Informatie bij Beppie van Laar, Raad van Kerken, tel. 033 4633844
Website: www.raadvankerken.nl
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Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk 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 Walburgiskerk.
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.

Nieuws van Stioc
Stedelijke internationale contacten
Het jaar 2013 werd voor STIOC in belangrijke mate bepaald door de
ontvangst van een delegatie uit Gera in het kader van de tweejaarlijkse
uitwisseling en de voorbereidingen op de Internationale Oecumenische
Conferentie in 2014, die in Arnhem zal plaatsvinden.
Gera
In het weekeinde van 20 tot en met 22 september zou Gera op bezoek komen. Het
gezamenlijk bepaalde thema was ‘Herdenken’. Alles was ‘pünktlich’ voorbereid, maar op
donderdag 19 september bleek het busje dat het transportmiddel zou zijn voor de delegatie
uit Gera, niet wilde rijden. Geen Gera dus dit jaar. Voor de volgende ontvangst wordt nu
gedacht aan mei 2015, waarmee een deel van onze voorbereidingen toch nog gaat
renderen.
Internationale Oecumenische Conferentie (IEC) 2014
In 1989 organiseerden Agathe Pijper en STIOC in Arnhem voor het eerst deze conferentie,
die sindsdien om de twee jaar door een plaatselijke kerk of Raad van Kerken georganiseerd
wordt. Aanvankelijk had de conferentie enigszins het karakter van een OostWestontmoeting, maar uiteindelijk ligt de nadruk op het oecumenische treffen. Deelnemers
komen uit Frankrijk, Engeland, Tsjechië, Hongarije, Duitsland en Nederland. In 2012 werden
we in Praag ontvangen. Het thema dat ons daar bezighield was: ‘Geen onderscheid meer?’
We hebben er verslag over uitgebracht.
In 2014 is de conferentie in Arnhem van 11 - 14 september. Het thema van de conferentie is
STAD VAN COMPASSIE
Tijdens de conferentie komt allereerst aan de orde wat compassie is en vervolgens hoe je
van je stad een stad van compassie kunt maken. De buitenlandse gasten zullen uitgenodigd
worden zich te verdiepen in en met elkaar te spreken over:
wat gebeurt er in jouw stad aan compassie en wie doet wat?
hoe zie je de rol van de kerken: zelf daden stellen of anderen zover krijgen dat zij
meewerken aan compassie?
ga je actie ondernemen om van jouw stad een stad van compassie te maken?
Een middag zal besteed worden aan het bezoeken van en in contact treden met organisaties
die het handvest voor compassie ondertekend hebben.
Croydon
De contacten met Croydon stokten, omdat de verantwoordelijke organisatie opgeheven was.
Het bleek niet mogelijk nieuwe contactpersonen te vinden. Maar inmiddels heeft de nieuwe
bisschop van Croydon, Jonathan Clark, laten weten dat hij het contact met Arnhem graag wil
herstellen. In het komende voorjaar brengt een kleine delegatie van STIOC een bezoek aan
Croydon om de piketpaaltjes voor de toekomst te slaan.
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Boeiende en bezielende ontmoeting kerk en burgervader
Burgemeester Kaiser ontmoette Arnhemse kerken op 3 december in de Ontmoeting.
De organisatie Hart van Arnhem nodigde
burgemeester Kaiser uit om kennis te maken.
Vele kerken presenteerden zich: 4 kerken in
Elderveld: het Leger des Heils, de protestantse
gemeente Elden-de Kandelaar,
Baptistengemeente Arnhem Zuid en de
Lucaskerk (RK). Maar er waren ook vele andere
geloofsgemeenschappen, die zich presenteerden:
C3, Baptistengemeente Centrum, de
Salvatorkerk, St Eusebiusparochie, Pinkster
Philadelphiagemeente, Evangelische Gemeente
Arnhem, Oase, Leef, de Hoeksteen, Villa
Klarendal, Jeugd met een Opdracht, Youth for Christ.
De Raad van Kerken Arnhem had al met de burgemeester gesproken; hij was bekend met
onze vereniging van 15 kerken.
Vervolgens kwam Herman Kaiser aan het woord. Wat een inspiratie! Zijn geloof is de bron
voor zijn leven en handelen. Hij sprak over de scheiding van kerk en staat. Beiden hebben
hun eigen verantwoordelijkheden, maar deze werelden mogen elkaar wel degelijk raken.
Hij riep op dienstbaar te zijn en bescheiden, maar niet het licht onder korenmaat te zetten.
Laat je zien, wees hoorbaar. Kaiser wordt niet voor niets heilsoldaat genoemd.
Hij riep op met bezieling te leven en het geloof te durven tonen.
Tijdens de vragen viel die van Jan van der Stouw op, die aandacht vroeg voor het Platform
van Migrantenkerken. Herman Kaiser komt graag kennismaken.
(Foto overgenomen van de facebookpagina van de Eusebiusparochie Arnhem)

Nieuwe bedrijfsfilm Voedselbank op youtu.be
Onze gloednieuwe bedrijfsfilm is in de lucht, kijk en geniet!
Komt ook op Facebook te staan.
De film is tot stand gekomen door sponsoring door Zwanenburg AV uit Oosterbeek.
In samenwerking met onze afdeling communicatie Voedselbank Arnhem
U kunt 'm hier bekijken: http://youtu.be/dGa9lJxDFhE

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:
– woensdag 11 december vanaf 18:45 uur bij Focus Filmtheater
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Het Gasthuis– gezellig samen eten en praten op vrijdag 13 december 18:00-21:00 uur
Ont-moet jezelf in klank– workshop op vrijdag 13 december 20:00-22:00 uur
Visionboard– workshop op zaterdag 14 december 13:00-17:00 uur
Vondel hervonden– gesprek op woensdag 18 december 20:00-22:00 uur
Open podium– feestelijke afsluiting van het seizoen op donderdag 19 december vanaf
20:00 uur
Kerstverhalen – luisteren en zelf schrijven op 20 december vanaf 20:00 uur
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
NB: Tussen 21 december en 5 januari is het Stadspastoraat gesloten en zijn er géén open
activiteiten. We beginnen het nieuwe seizoen op Driekoningen, 6 januari dus, met een
feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst met een speciaal middagprogramma.

Dreikönigsrelief, Propsteikirche St. Laurentius in Arnsberg
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COLOFON
Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem.
Secretaris: Liesbeth Dessens
Opmaak: Gerrit Koning
Coördinator columns: Kees Tinga
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 9 januari 2014 aan
bulletin.rvkarnhem@gmail.com
Het volgend bulletin verschijnt op 15 januari 2014.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 356 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

